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အႏွစ္ခ်ဳပ္
ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အရပ္သားတစ္ပိုင္း အစိုးရကို အာဏာရရွိေစခဲ့ေသာ
ေနာက္ဆံုး ေရြးေကာက္ပြမ
ဲ ်ားအၿပီး ငါးႏွစ္အၾကာ ၂၀၁၅တြင္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြမ
ဲ ်ား
က်င္းပရန္ ျပင္ဆင္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။ အဆုိပါ အခ်ိန္ကာလအတြင္း အေျခခံဥပေဒအရ လိုအပ္
ေသာ ၄င္းေရြးေကာက္ပမ
ြဲ ်ားသည္ လူႀကိဳက္မ်ားေသာ စိတ္သေဘာထားတုိ႔ ပိုမိုထင္ဟပ္ေန ေသာ
အဓိကႏိုင္ငံေရးအခ်ိဳးအေကြ႕တစ္ခုျဖစ္ၿပီး၊

ယခင္အစိုးရထူေထာင္ထားေသာ

ျပည္

ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးပါတီ (USDP) လႊမ္းမုိးသည့္ လႊတ္ေတာ္ကို အစားထုိးပစ္မည့္
အလားအလာရွိသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အတိုက္အခံပါတီျဖစ္ေသာ အမ်ိဳးသားဒီမို
ကေရစီအဖြ႕ဲ ခ်ဳပ္ NLD သည္ လႊတ္ေတာ္ေနရာမ်ားအစုကို ရယူရန္ ေကာင္းစြာေနရာယူထား
သည္႔သေဘာရွိေနသည္။
အမွားအယြင္းမ်ားခဲ့ေသာ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြႏ
ဲ ွင့္ အမ်ားကပိမ
ု ိုအသိအမွတ္ျပဳေသာ
၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြမ
ဲ ်ားေနာက္ပိုင္း၌ ေရြးေကာက္ပြစ
ဲ ီမံခန္႔ခြမ
ဲ ႈတြင္ အဓိကက်ေသာ
တိုးတက္မႈမ်ားရွိလာသည္။ ေရြးေကာက္ပြေ
ဲ ကာ္မရွင္သည္ အစိုးရအဖြ႕ဲ ၊ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီတ႔ႏ
ို ွင့္
နီးစပ္သည္ဟု က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ယူဆေနရဆဲျဖစ္ေသာ္လည္း ေကာ္မရွင္က ခ်မွတ္ထား ေသာ
ပြင့္လင္းျမင္သာ၍

တုိင္ပင္အႀကံဥာဏ္ယူသည့္

နည္းလမ္း၊

ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ

ထူးထူးျခား

ျခားဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား စသည္တို႔က ေကာ္မရွင္သည္ အမ်ားလက္ခံႏိုင္ေသာ ေရြးေကာက္ပြမ
ဲ ်ား
က်င္းပေပးရန္ ခံယူထားေၾကာင္း ၫႊန္ျပလ်က္ရွိသည္။ ဤသို႔လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ မဲဆႏၵရွင္စာ
ရင္းကို အပ္ဒိတ္လုပ္၍ ကြန္ပ်ဴတာသြင္းရန္ အဓိကႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ားဆိုင္ရာ မူ
ေဘာင္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အရပ္ဖက္အဖြ႕ဲ အစည္း၊ ႏုိင္ငံတကာေရြးေကာက္ပြဲကူညီေထာက္ပံ့ေရး
အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားႏွင့္ တုိင္ပင္ညွိႏိႈင္းမႈ၊ ျပည္တြင္းေစာင္႔ၾကည္႔သူမ်ားသာမက ႏုိင္ငံတကာေရြး
ေကာက္ပြေ
ဲ စာင္႔ၾကည္႔သူမ်ားကိုပါ ပထမဆံုးအႀကိမ္ဖိတ္ၾကားမႈ၊ ႀကိဳတင္မဲေပးစနစ္တြင္ ျပႆ
နာရွိေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲမႈ၊ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းစာရင္းသြင္းသည့္ ကုန္
က်စရိတ္မ်ားကို ေလ်ွာ့ခ်ေပးမႈ စသည္တုိ႔ ပါ၀င္သည္။ က်ယ္ျပန္႔လာေသာ ႏုိင္ငံေရး၀န္းက်င္
နယ္ပယ္ႏွင့္ လြတ္လပ္လာေသာ မီဒီယာ၊ တိုးတက္လာေသာ အရပ္သားလြတ္လပ္ခြင့္တ႔ို
သည္လည္း စိတ္ခ်ယံုၾကည္စရာ ေရြးေကာက္ပြမ
ဲ ်ားကို ပိုမိုသက္ေရာက္ျဖစ္ေပၚလာေစသည္။
စိတ္ခ်ယံုၾကည္ရေသာ၊ အားလံုးပါ၀င္ေသာ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ေရြးေကာက္ပြျဲ ဖစ္လာရန္
အတြက္ အဓိကစိန္ေခၚမႈမ်ား က်န္ရွိေနေသးသည္။ တုိင္းျပည္၏ အစြန္အဖ်ားနယ္စပ္ေဒသ
အမ်ားစုသည္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ၏ ရိုက္ခတ္မႈခံေနရၿပီး ဆယ္စုႏွစ္ ေျခာက္စုၾကာ ျပည္
တြင္းစစ္ရပ္စဲေရးအတြက္ အေရးပါေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ရွိလာခဲ့ေသာ္လည္း ထုိလုပ္ငန္း
စဥ္မွာ

မၿပီးစီးပဲ

ယိုင္နဲ႔ေနဆဲသာရွိေသးသည္။

ေရြးေကာက္ပြသ
ဲ ည္

အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္

အၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင့္ ပ်က္ျပားသြားႏုိင္ၿပီး အျခားေနရာမ်ားတြင္လည္း ျဖစ္ႏိုင္ဦးမည္ မဟုတ္ ေပ။
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ဗမာအမ်ိဳးသားေရး၀ါဒႏွင့္

မြတ္ဆလင္

ဆန္႔က်င္ေရးစိတ္ဓါတ္တို႔သည္ အၾကမ္းဖက္မႈအျဖစ္သို႔ မၾကာခဏေပါက္ကြပ
ဲ ်ံ႕ႏွ႔ခ
ံ ဲ့ၿပီး၊ ေရြး
ေကာက္ပြ၌
ဲ ႏုိင္ငံေရးေသြးထုိးေသာ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ထပ္မံျဖစ္ပြားလာႏုိင္သည္။ ရခုိင္
ျပည္နယ္တြင္ လူနည္းစုမြတ္ဆလင္တုိ႔မွာ ၄င္းတို႔၏ စိစစ္ေရးကတ္ျပားမ်ားကို ပယ္ဖ်က္သည့္
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေၾကာင့္

မဲေပးခြင႐
့္ ုတ္သိမ္းခံလိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

ေရြးေကာက္ပြလ
ဲ ံုၿခံဳေရးႏွင့္

ျပႆနာျဖစ္ႏုိင္ေခ် ကိုင္တြယ္ေရး ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြေ
ဲ ကာ္မရွင္၏
အေရးႀကီး ဦးစားေပးကိစၥျဖစ္လာသည္။ စြမ္းေဆာင္ရည္အားနည္းခ်က္မ်ားလည္း ေပၚထြက္
လာဦးမည္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဒီမုိကေရစီေရြးေကာက္ပြႏ
ဲ ွင့္ပတ္သက္၍ အေတြ႕
အႀကံဳအလြန္နည္းပါးလ်က္ရိွရာ အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ား၊ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖ႕ြဲ မ်ားႏွင့္ ေဒသအဆင့္
ေရြးေကာက္ပြေ
ဲ ကာ္မရွင္၀န္ထမ္းမ်ား အပါအ၀င္ျဖစ္သည္။ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအၾကား နားလည္သ
ေဘာေပါက္မႈမွာလည္း အလြန္နိမ့္က်လ်က္ရွိရာ အဓိကပညာေပးေရးႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား လိုအပ္ေပ
လိမ့္မည္။
ေရြးေကာက္ပြမ
ဲ ်ား ေအာင္ျမင္မႈရွိရန္အတြက္ ရလဒ္မ်ားအေပၚ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔
လက္သင့္ခံမႈ ရွိရလိမ့္မည္။ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ကြာဟသြားေသာ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ မလႊဲ
မေရွာင္သာ ႏိုင္သူႏွင့္ ႐ံႈးသူတုိ႔ ရွိလာမည္ျဖစ္ရာ စိန္ေခၚမႈတစ္ခုျဖစ္လာလိမ့္မည္။ NLD ပါတီက
ေနရာအမ်ားစု အႏုိင္ရရွိမည့္ အလားအလာကို လက္ရွိျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အစိုးရေခါင္း
ေဆာင္မ်ားက လက္ခံလိုက္ေလ်ာမည့္ လကၡဏာရွိေသာ္လည္း ယင္းသေဘာထားကို အီလိုက္
ေဟာင္းအမ်ားစုက လက္ခ/ံ မခံ မသဲကေ
ြဲ သးေပ။ အလားတူပင္ ေရြးေကာက္ပအ
ြဲ လြန္ ျဖစ္ႏုိင္ ေခ်
အလားအလာမ်ားကို NLD ၏ အမာခံမ်ားက အျပည့္အ၀သေဘာေပါက္နားလည္မႈ ရွိ/မရွိ
မသဲကဲြေသးပါ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား သမၼတေလာင္းစာရင္းမ၀င္ေအာင္ အေျခခံဥပေဒ
အရ တားျမစ္ထားၿပီး၊ ထိုေနရာအတြက္ သိသိသာသာ အစားထိုးစရာလည္း မရွိေသာေၾကာင့္
NLD ပါတီ အျပတ္အသတ္ အႏုိင္ရသည့္တုိင္ေအာင္ သမၼတေနရာအတြက္ ေလာင္းလ်ာကို
ညႇိႏိႈင္းေရြးခ်ယ္ေပးရေတာ့မည္ျဖစ္ရာ ယခင္အစိုးရေဟာင္းထဲမွ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလိုလား သူ
အဖြ႕ဲ ၀င္တစ္ဦး ျဖစ္ႏုိင္စရာရွိသည္။
ေရြးေကာက္ပြႏ
ဲ ွင့္ သမၼတေရြးခ်ယ္ေရးဆံုးျဖတ္မႈအၾကား သံုးလခန္႔ကာလသည္ သိသိ
သာသာမေရရာမႈ၊ တင္းမာမႈျဖစ္ႏုိင္ေခ်ႏွင႔္ ျပင္းထန္ေသာ ကန္႔လန္႔ကာေနာက္ကြယ္ ေစ့စပ္ညိွ
ႏိႈင္းမႈမ်ားျဖင့္ ျပည့္ေနမည့္ အခ်ိန္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ေခ်ာေခ်ာေမြ႕ေမြ႕ အာဏာလႊဲေျပာင္းမႈ ျဖစ္မ
လား၊

ေနာက္အစိုးရသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ႏုိင္ရန္ လိုအပ္ေသာ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေထာက္ခံမႈကို

ရမလား (သိ႔)ု ၎၏ တရား၀င္မႈကို အၿမဲတမ္းသံသယရွိေနမွာလား စသည္တုိ႔ကို ေရြးေကာက္ပြဲ
ရလဒ္ႏွင့္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လက္သင့္ခံမႈ အတုိင္းအတာတို႔က အဆံုးအျဖတ္ေပးလိမ့္မည္။
အေရးႀကီးဆံုးအခ်က္မွာ တပ္မေတာ္၏ အားေပးေထာက္ခံမႈျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ ခုိင္ခိုင္
မာမာလႊမ္းမိုးထားဆဲ တပ္မေတာ္၏ သေဘာတူလက္ခံမႈပင္ျဖစ္သည္။ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္
သည္ ဒီမုိကေရစီေရြးေကာက္ပြလ
ဲ ုပ္ငန္းစဥ္ကို အားေပးေထာက္ခံေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာ
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ၾကားထားၿပီး NLD ပါတီ ခုိငခ
္ ုိင္မာမာအားေပးေထာက္ခံမႈရရွိမည့္ အလားအလာကိုလည္း
ႀကိဳျမင္မည့္ အခ်က္ကို သံသယရွိစရာမလိုေပ။ သိ႔ရ
ု ာတြင္ ၎ရလာဒ္၏ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်သက္
ေရာက္မႈအားလံုးကို သူ႔အေနျဖင့္ ေအးေဆးသက္သာရွိမည္ဟု ဆုိလုိျခင္းမဟုတ္ေပ။
ငါးႏွစ္ပင္ မျပည့္ေသးခင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ရွည္လ်ားခက္ခဲေသာ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ၌
ဘာဆက္ျဖစ္မလဲ မသိသည့္ အေျခအေနထဲသို႔ ေရြးေကာက္ပြမ
ဲ ်ား ၀င္ေရာက္လာၿပီျဖစ္သည္။
အေပးအယူညႇိႏိႈင္းမႈႏွင့္

အမ်ားသေဘာတူမႈတ႔လ
ုိ ိုအပ္ေသာ

အသြင္ကူးေျပာင္းေရးလုပ္ငန္း

စဥ္တင
ြ ္ ႏုိင္ငံေရးအရယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ားႏွင့္ အုပ္စုမ်ားကြသ
ဲ ြားေစႏိုင္သည္႔ အေျခအေနမ်ိဳးကို ေရြး
ေကာက္ပြမ
ဲ ်ားက ဖန္တီးၾကလိမ့္မည္။ အကယ္၍ အားလံုးပါ၀င္ႏုိင္ၿပီး အမ်ားက လက္ခံပါက
ႏုိင္ငံေရးလမ္းေၾကာင္းသစ္ေပၚတြင္ တုိင္းျပည္ေရာက္ေနၿပီဟူေသာ ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈကို ကူညီ
တည္ေဆာက္ေပးႏုိင္မည္ျဖစ္သလို၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားထဲသို႔ လတ္ဆတ္ေသာ အရွိန္အ
ဟုန္ကို အားျဖည္႔ေပးႏိင
ု ္ပါလိမ့္မည္။ ထုိနည္းတူစြာပင္ လုပ္ငန္းစဥ္ကို ယခုအခ်ိန္ထိ လမ္း
ေၾကာင္းေပၚတြင္ ရွိေနေအာင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ထိန္းေက်ာင္းေပးထားေသာ အထိအခိုက္
မခံႏိုင္ေသးသည့္ အေပးအယူညိွႏိႈင္းထားမႈမ်ားကိုလည္း ထိခိုက္သြားေစႏုိင္သည္။ သိ႔ျု ဖစ္ရာ
ဘက္အားလံုးမွ ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ ဤဆုလာဒ္ႀကီးကို ၎တိ႔၏
ု စိတ္ထဲတင
ြ ္
အေရးႀကီးဆံုးအျဖစ္ မွတ္ယူထားေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္ ျပဳလုပ္ၾကရပါလိမ့္မည္။
ရန္ကုန/္ ဘရပ္ဆယ္ ၂၈ ဧၿပီလ
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ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေရြးေကာက္ပြဲအခင္းအက်င္း
I.

နိဒါန္း

၂၀၁၅

ႏိ၀
ု င္ဘာ

ေရြးေကာက္ပြမ
ဲ ်ားသည္

ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာအတြင္း

ပထမဆံုးအႀကိမ္
1

အမ်ားလက္ခံႏိုင္မည္႔ ႏုိင္ငံလံုးကၽြတ္ေရြးေကာက္ပြမ
ဲ ်ား ျဖစ္လာႏုိင္စရာရွိသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ
ေကာ္မရွင္အား ယံုၾကည္မႈမွာမူ ေလ်ာ့နည္းေနသည္။ သို႔ရာတြင္ အမွားအယြင္းမ်ားခဲ့ေသာ
ေရြးေကာက္ပြမ
ဲ ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၀ ႏွင့္မတူေတာ့ပဲ ယခုအႀကိမ္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ
ေကာ္မရွင္သည္ အမ်ားလက္ခံႏိုင္မည္႔ လုပ္ငန္းစဥ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္ ခံယူထားပံုရၿပီး၊
ႏုိင္ငံေရးပတ္၀န္းက်င္သည္လည္း ထုိသ႔သ
ုိ က္ေရာက္ျဖစ္ေပၚေစရန္ လြန္ခဲ့ေသာငါးႏွစ္ကထက္
အေျခအေနေကာင္းေနသည္။ တစ္ခ်ိန္ထဲတင
ြ ္ အားလံုးပါ၀င္ေသာ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ေရြးေကာက္
ပြမ
ဲ ်ား က်င္းပႏုိင္ေရးတြင္ ႀကီးမားေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားရွိေနရာ ၎စိန္ေခၚမႈမ်ားတြင္ နယ္စပ္
ေဒသမွ ျဖစ္ပာြ းေနဆဲ ပဋိပကၡႏွင့္ မလံုၿခံဳမႈ၊ ႀကီးထြားလာေသာ ဗမာအမ်ိဳးသားေရး၀ါဒ၊ ရခိုင္
ျပည္နယ္မွ မြတ္ဆလင္မဆ
ဲ ႏၵရွင္အခ်ိဳ႕ကို မဲေပးခြင႐
့္ ုတသ
္ ိမ္းမႈ၊ ဒီမုိကေရစီနည္းက်က် လုပ္
ေဆာင္သည္႔ အေတြ႕အႀကံဳႏွင့္ ဗဟုသုတခ်ိဳ႕တဲ့မႈ စသည္တို႔ပါ၀င္သည္။
ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲေပးဖြယ္မရွိေသာ အေျခခံဥပေဒတြင္ လႊတ္ေတာ္ေနရာ ေလးပံု တစ္
ပံုကို တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ ဖယ္ထားျခင္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား
သမၼတ (သိ႔)ု ဒုသမၼတ မျဖစ္ႏိုင္ေအာင္ ပိတ္ဆ႔ထ
ုိ ားျခင္းစေသာ ဒီမိုကေရစီႏွင့္မညီေသာ စည္း
ကမ္းမ်ား ပါ၀င္ေနသည္။ သိ႔ျု ဖစ္ရာ သူ၏အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြ႕ဲ ခ်ဳပ္ အျပတ္အသတ္အႏိုင္
ရသည့္တိုင္ေအာင္ အျခားသမၼတေလာင္းတစ္ဦးကို ရွာေဖြေရြးခ်ယ္ရမည္ျဖစ္ရာ ယခင္အစိုးရ ထဲမွ
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလိုလားသူတစ္ဦး ျဖစ္လာႏုိင္စရာရွိသည္။
ဤအစီရင္ခံစာသည္ ေရြးေကာက္ပြမ
ဲ ်ားမတုိင္မီ ေျခာက္လႀကိဳတင္၍ ကနဦးသံုးသပ္ မႈ၊
က်ယ္ျပန္႔လာေသာ ႏုိင္ငံေရးပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ နည္းပညာဆိုင္ရာ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ားကို
ခြျဲ ခမ္းစိတ္ျဖာေလ့လာျခင္းတုိ႔ကို ျဖည့္ဆည္းေပးထားသည္။ ဤအစီရင္ခံစာသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ

1

For Crisis Group reporting on Myanmar since the present government took power, see Asia Briefings N°144, Counting the Costs: Myanmar’s Problematic Census, 15 May 2014; N°143, Myanmar’s
Military: Back to the Barracks?, 22 April 2014; N°142, Not a Rubber Stamp: Myanmar’s Legislature in a Time of Transition, 13 December 2013; N°140, A Tentative Peace in Myanmar’s Kachin
Conflict, 12 June 2013; N°136, Reform in Myanmar: One Year On, 11 April 2012; and N°127, Myanmar: Major Reform Underway, 22 September 2011; also Asia Reports N°261, Myanmar: The
Politics of Rakhine State, 22 October 2014; N°251, The Dark Side of Transition: Violence Against
Muslims in Myanmar, 1 October 2013; N°238, Myanmar: Storm Clouds on the Horizon, 12 November 2012; N°231, Myanmar: The Politics of Economic Reform, 27 July 2012; and N°214, Myanmar: A New Peace Initiative, 30 November 2011.
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အတြင္း အေသးစိတ္သုေတသနျပဳမႈမ်ားကို အေျခခံထားၿပီး ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြႏွင့္ ၂၀၁၂
ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ အစီရင္ခံစာအပါအ၀င္ ႏုိင္ငံတြင္း အေျခအေနမ်ားကို Crisis Group က
2

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ပိုင္းျခားေလ့လာခဲ့မႈအေပၚ ကိုးကား၍ ေကာက္ခ်က္ဆြထ
ဲ ားသည္။

2

Crisis Group Asia Report N°174, Myanmar: Towards the Elections, 20 August 2009; Asia Briefings N°105, The Myanmar Elections, 27 May 2010; N°118, Myanmar’s Post-Election Landscape, 7
March 2011; and Reform in Myanmar: One Year On, op. cit.
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II. ယခင္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို ၿခံဳငံုၾကည္႔ရႈျခင္း
(က) ေရြးေကာက္ပသ
ြဲ မုိင္းေၾကာင္း
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၁၉၄၈တြင္ ၿဗိတိန္ထံမွ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီစနစ္ကို
ဆယ္စုႏွစ္တစ္စုခန္႔ ေတြ႕ႀကံဳခဲ့သည္။ ပထမဆံုးအေျခခံဥပေဒကို ၁၉၄၇တြင္ ေရးဆြခ
ဲ ဲ့ၿပီး လြတ္
လပ္ေရးရခ်ိန္တြင္ အာဏာစတင္ သက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ယင္းအေျခခံဥပေဒအရ ေရြးေကာက္ပြဲ
မ်ားကို ၁၉၄၇ (ကိုလိုနီေခတ္လြန္ အစိုးရအတြက)္ ၁၉၅၁၊ ၁၉၅၆ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ က်င္းပခဲ့သည္။
သိ႔ရ
ု ာတြင္ ႏုိင္ငံေရးအာဏာလုျခင္းႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ျခင္း၊ ႏုိင္ငံအႏွ႔ံေတာ္လွန္ပုန္ကန္ျခင္းတို႔
လႊမ္းမိုးထားေသာ စြမ္းရည္နိမ့္အစိုးရ၏ ဆယ္စုတစ္စု အုပ္ခ်ဳပ္မႈအလြန္ ၁၉၅၈ တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္
3

ေန၀င္းဦးေဆာင္ေသာ တပ္မေတာ္က အာဏာသိမ္းခဲ့သည္။ ၁၈လအၾကာ ၁၉၆၀ တြင္ တပ္မ
ေတာ္က ေရြးေကာက္ပြမ
ဲ ်ား စီစဥ္က်င္းပကာ အရပ္ဖက္သို႔ အာဏာျပန္လခ
ႊဲ ဲ့ေသာ္လည္း
လႊဲေျပာင္းမႈ ၾကာရွည္မခံခဲ့ေပ။
ရန္ကုန္တြင္ ႏုိင္ငံေရးအာဏာလုပြမ
ဲ ်ား ျပန္လည္ျဖစ္ပြားျခင္း၊ အထူးသျဖင့္ ရွမ္းျပည္
နယ္က

အေျခခံဥပေဒအရ

ခြထ
ဲ ြက္ပိုင္ခြင့္ကိုေတာင္းခံလာႏုိင္ေျခရွိျခင္းစသည့္

ေနာက္ခံ

အေၾကာင္းရင္းမ်ားေၾကာင့္ ၁၉၆၂ တြင္ တပ္မေတာ္က အာဏာျပန္သိမ္းခဲ့သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန
၀င္း၏ ဦးေဆာင္မႈေအာက္တြင္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီကို ဖြ႕ဲ စည္းခဲ့ၿပီး ၁၉၄၇ အေျခခံဥပေဒကို
ဖ်က္သိမ္းခဲ့ရာ ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရးအာဏာအားလံုး ၎၏ လက္ထဲ သိ႔ု
က်ေရာက္သြားခဲ့သည္။ ျပည္ပၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈကို ေရွာင္ရွားသည့္ ဆုိရွယ္လစ္ႏုိင္ငံ ထူ ေထာင္ရန္
ရည္မွန္းခ်က္ျဖင့္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး အျမစ္လွန္မူ၀ါဒမ်ားကို ျပ႒ာန္းခဲ့သည္။ ဆုိရွယ္လစ္
သေဘာတရားကို ျဖန္႔ခ်ီရန္ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ (မဆလ) ကို ဖြဲ႕စည္း သည္။
ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီသည္ (မဆလမွလြ၍
ဲ ) ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကို ပိတ္ပင္ျခင္း၊ မီဒီ
ယာအားလံုးကို ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ အရပ္သားလြတ္လပ္ခြင့္ကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ျခင္း တိ႔က
ု ို
ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ၁၉၇၄ ဇန္န၀ါရီလတြင္ ဆႏၵခံယူပြက
ဲ ်င္းပကာ အေျခခံဥပေဒသစ္ကို ျပ႒ာန္းခဲ့ရာ
4

၉၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ဆႏၵမဲေပးခဲ့ၾကၿပီး၊ ၉၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ေထာက္ခံၾကသည္ဟု သိရွိရ သည္။
၁၉၇၄အေျခခံဥပေဒသည္

အာဏာခြေ
ဲ ၀မႈမရွိေသာ

တစ္ပါတီ

ဆုိရွယ္လစ္ႏုိ္င္ငံကို

ထူ

ေထာင္ခဲ့သည္။ ထုိႏွစ္တင
ြ ္ ေရြးေကာက္ပြမ
ဲ ်ား က်င္းပခဲ့ရာ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကို
မဆလပါတီမွ ေရြးထုတ္ခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္ရာထူးစြန႔လ
္ ႊတ္ထားေသာ ဦးေန၀င္းက သမၼတ
ျဖစ္လာခဲ့သည္။ အဆက္ဆက္ေရြးေကာက္ပြမ
ဲ ်ားကို ၁၉၇၈၊ ၁၉၈၁၊ ၁၉၈၅တု႔တ
ိ ြင္ က်င္းပခဲ့
သည္။ ယင္းတိ႔သ
ု ည္ အာဏာျပန္လည္ခြေ
ဲ ၀ေပးေရးအတြက္ မဟုတ္ပဲ လက္ရွိအာဏာတည္ၿမဲ

3

ထိုအျဖစ္အပ်က္အတြက္ အေသးစိတ္ေဆြးေႏြးခ်က္ကို ၾကည္႔လိုပါက Mary P. Callahan, Making Enemies:
War and State Building in Burma (Ithaca, 2003), chapter 7 ၾကည္႔ပါ။
4
အေသးစိတ္ေဆြးေႏြးခ်က္အတြက္ Robert H. Taylor, The State in Myanmar (London, 2009), chapter 5
ၾကည္႔ပါ။ (၎မွာ ၁၉၈၇ က ထုတ္ေဝေသာ The State in Burma ၏ အက်ယ္ျဖစ္ပါသည္။)
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ေရးအတြက္ျပဳလုပ္ေသာ ဆုိဗီယက္ပံုစံေရြးေကာက္ပမ
ြဲ ်ားသာျဖစ္သည္။ ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္း
ဆုိပါက မဆလပါတီမွသာ အၿမဲတေစ ျဖစ္ေနတတ္သည္။
၁၉၈၇တြင္ စီးပြားေရးဆက္တိုက္က်ဆင္းမႈ၊ စား၀တ္ေနေရး ပိုမိုခက္ခဲလာမႈတို႔ေၾကာင့္
ေက်ာင္းသားဆႏၵျပပြမ
ဲ ်ားျဖစ္ေပၚလာခဲ့ရာ သတိေပးျခင္း၊ ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္းမျပဳပဲ ေငြစကၠဴ
မ်ားကို ဖ်က္သိမ္းသည့္ အစိုးရ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္က အစပ်ဳိးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေနာက္တစ္
ႏွစ္လံုးသည္ ႏုိင္ငံတစ္လႊားဆႏၵျပပြမ
ဲ ်ား၊ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျဖစ္ပာြ းကာ အစိုးရဌာနဆုိင္ရာမ်ား
လုပ္ငန္းရပ္ဆိုင္သြားခဲၿ့ ပီး ဥပေဒစိုးမိုးမႈႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ ၿပိဳလဲလုနီးပါး ျဖစ္သြားခဲ့သည္။
၁၉၈၈ ၾသဂုတ္လ ၈ရက္တြင္ စတင္ခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံလံုးကၽြတ္အံုၾကြမႈကို ႏွိမ္နင္းရန္ လံုၿခံဳေရး
တပ္ဖြ႕ဲ မ်ားက ရက္ရက္စက္စက္အၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင့္ အရပ္သားေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ အသက္
ဆံုး႐ံႈးခဲ့ရသည္။ ဆက္လက္အံုၾကြမႈရွိေနေသာေၾကာင့္ ၁၉၈၈ စက္တင္ဘာ ၁၉ တြင္ တပ္မ
ေတာ္က အာဏာသိမ္းလိုက္ၿပီး လမ္းမ်ားေပၚမွ ဆႏၵျပသူမ်ားကို အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္နင္း ဖယ္ရွား
ကာ၊ တိုင္းျပည္ကို အုပ္ခ်ဳပ္ရန္ တပ္မေတာ္ အႀကီးတန္းအရာရွိတစ္စုကို တာ၀န္ေပးခဲ့သည္။
မဆလပါတီကို ဖ်က္သိမ္း၊ ၁၉၇၄ အေျခခံဥပေဒကို ဖ်က္သိမ္းၿပီးေနာက္ ပါတီစံုေရြးေကာက္ပြဲ မ်ား
(မဆလပါတီေနာက္ဆံုးရက္မ်ားတြင္ ေပးခဲ့ေသာကတိ) ကို ျပဳလုပ္ေပးမည္ဟု ေၾကညာ
6

ခ်က္ထုတ္ျပန္ခ့သ
ဲ ည္။

(ခ) ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပမ
ြဲ ်ား
ပါတီစံုေရြးေကာက္ပြ၏
ဲ
အလားအလာသည္ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈကို ႏိုးၾကားလာေစၿပီး ေရြး
ေကာက္ပြေ
ဲ ကာ္မရွင္ထံ၌ ၂၃၅ ပါတီခန္႔ မွတ္ပံုတင္ခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၈၈၏ အထင္ရွားဆံုး အစိုးရ
အတိုက္အခံပုဂၢိဳလ္မ်ားစြာ ဦးေဆာင္ကာ ၾသဇာႀကီးေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေထြေထြ
အတြင္းေရးမွဴး တာ၀န္ယူထားေသာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြ႕ဲ ခ်ဳပ္ NLD ပါတီသည္ စည္း႐ံုး
အားေကာင္းစြာျဖင့္ ျမန္ဆန္စြာ ေရပန္းအစားဆံုးျဖစ္လာသည္။ မဆလပါတီကိုမူ တိုင္းရင္းသား
စည္းလံုးညီညြတ္ေရးပါတီအျဖစ္ ျပန္လည္ဖြ႕ဲ စည္းခဲ့ၾကသည္။ စစ္မႈထမ္းေဟာင္း ႏုိင္ငံေရးသ
မားမ်ားႏွင့္ ၁၉၆၂ မတုိင္ခင္က ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးႏုအပါအ၀င္ အျခားထင္ရွားေသာ ပုဂၢိဳလ္
မ်ားကလည္း ပါတီမ်ားဖြ႕ဲ စည္းထူေထာင္ခဲ့ၾကသည္။ ေဒသအေျချပဳ၊ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု
7

အေျချပဳပါတီမ်ားစြာကိုလည္း ဖြ႕ဲ စည္းခဲ့ၾကသည္။

၁၉၉၀ ေမ ၂၇ တြင္ ေရြးေကာက္ပမ
ြဲ ်ားကို က်င္းပခဲ့သည္။ အေျခအေနမွာမူ လြတ္လပ္ ခြင္႔
မရခဲ႔ေပ။ တပ္မေတာ္အစိုးရသည္ မာရွယ္ေလာျဖင့္ ဆက္လက္အုပ္ခ်ဳပ္ကာ အေျခခံလြတ္

5

Ibid, p. 328.
၁၉၈၈ အျဖစ္အပ်က္ေဖၚျပမႈကို ဖတ္လိုပါက Martin Smith, Burma: Insurgency and the Politics of Ethnicity, 2nd ed. (London, 1999), chapter 1 ကို ၾကည္႔ပါ။
7
See Tin Maung Maung Than, State Dominance in Myanmar (Institute of Southeast Asian Studies,
2006), chapter 9.
6
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လပ္ခြင့္မ်ားကို ခ်ဳပ္ခ်ယ္ထားေသာေၾကာင့္ အစုိးရကိုဆန္႔က်င္ေသာ ပါတီမ်ားအေနျဖင့္ စည္း
႐ံုးမဲဆယ
ြ ္ရန္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခ အနည္းငယ္သာရွိၾကသည္။ အစိုးရအေပၚ ေ၀ဖန္ျပစ္တင္မႈကို တုိးျမႇင့္
လာခဲ့ၾကေသာ NLD ေခါင္းေဆာင္အမ်ားစုမွာ ၁၉၈၉ ဇူလိုင္တြင္ ဖမ္းဆီးျခင္းခံၾကရၿပီး ဦးႏု လည္း
အပါအ၀င္ျဖစ္သည္။ ယင္းကဲ့သ႔ေ
ို သာ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ မဲဆႏၵရွင္တ႔၏
ို
ဆႏၵအမွန္ကို
ေရြးေကာက္ပရ
ြဲ လာဒ္မ်ားက ထင္ဟပ္ႏုိင္မလား ဆုိသည္ကို အမ်ားစုက သံသယရွိလာၾက သည္။
ေရြးေကာက္ပြမ
ဲ ်ားကို လိမ္ညာေတာ့မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားေသာ ျပည္ပေရာက္ အတိုက္
8

အခံအုပ္စုမ်ားက သပိတ္ေမွာက္ရန္ NLD ကို တိုက္တြန္းခဲ့ၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ ၿခိမ္းေျခာက္
မႈအတုိင္းအဆကို ေထာက္႐ႈကာ တစညပါတီ၏ေအာင္ပြသ
ဲ ည္ ေသခ်ာသေလာက္ဟု သံတမန္
9

အားလံုးလိုလိုကပင္ ယူဆခဲ့ၾကေၾကာင္း ၾကားသိရသည္။

သိ႔ရ
ု ာတြင္ ေရြးေကာက္ပြန
ဲ ီးလာသည္ႏွင့္အမွ် တစညပါတီ၏ အျပင္းအထန္စည္႐ံုးမႈ၊
အတိုက္အခံပါတီမ်ားအား ဖိႏွိပ္မႈတ႔သ
ို ည္ အတုိက္အခံတ႔အ
ုိ ေပၚ ေထာက္ခံအားေပးမႈအင္အား
ကို ခြထ
ဲ ုတ္ႏုိင္ျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ အစိုးရအေနျဖင့္ ၎တု႔လ
ိ က္သင့္ခံႏုိင္မည့္ ရလဒ္တစ္ခုခု
ေသခ်ာေပါက္ရမည့္အခ်က္ကို သံသယႀကီးထြားလာပံုရသည္။ ဧၿပီ ၁၂ ရက္တြင္ န၀တ အ
တြင္းေရးမွဴး (၁) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ညန
ြ ္႔က “အႏိုင္ရပါတီသည္ အစိုးရဖြ႕ဲ စည္းခြင့္ရွိေၾကာင္း၊ သိ႔ေ
ု သာ္
ခုိင္မာေသာ ဖြ႕ဲ စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေရးဆြႏ
ဲ ုိင္မွသာ ခိုင္မာေသာ အစိုးရျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ သိ႔ျု ဖစ္ ၍
ေရြးေကာက္ပြၿဲ ပီးသည့္တိုင္ေအာင္ အေျခခံဥပေဒေရးဆြေ
ဲ နစဥ္၊ ခိုင္မာေသာ အစိုးရတစ္ရပ္
မဖြ႕ဲ စည္းႏုိင္ေသးခင္ကာလတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကို တပ္မေတာ္က
ဆက္လက္ထမ္းေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း” ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။
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ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ NLD ပါတီႏွင့္ ဦးႏု၏ ပါတီ (ႏွစ္ပါတီစလံုး၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ား
11

ထိန္းသိမ္းခံေနရ) အပါအ၀င္ ၉၃ ပါတီခန္႔ အဆံုးစြန၀
္ င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကသည္။ မဲေရတြက္
ရာတြင္ အလိမ္အညာမရွိေၾကာင္း ေပၚလြင္ျခင္းေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ျပႆနာမရွိ
သေလာက္ပင္ျဖစ္သည္ဟု သိရွိရၿပီး မဲဆႏၵနယ္အသီးသီးရွိ အမတ္ေလာင္းမ်ားႏွင့္ ပါတီကိုယ္
စားလွယ္မ်ားေရွ႕ေမွာက္တြင္ မဲေရတြက္ရသည့္ ဥပေဒကလည္း ျပႆနာကင္းရွင္းေစသည့္
အခ်က္တစ္ခုျဖစ္ႏုိင္ေပသည္။ ၎ရလာဒ္မ်ားက လူတုိင္းကို အံအားသင့္သြားေစသည္။ မဲေပး
ခြင့္ရွိသူ ၇၂ ရာခိုင္ႏႈန္း မဲေပးခဲ့ၾကရာတြင္ NLD ပါတီက ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ရရွိကာ လႊတ္
ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ အႏိုင္ရရွိခဲ့သည္။ တစညပါတီသည္ ေထာက္ခံမဲ ၂၁
8

Crisis Group သည္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ၌
္ ဘန္ေကာက္တြင္ ထိုအခ်ိန္က ျပည္ပအတိုက္အခံတြင္ လႈပ္ရွားေနသာ
တစ္ဦးခ်င္းကို အင္တာဗ်ဴးခဲ႔ပါသည္။ S. Blaustein, “Burma’s surreal police state”, The Nation (Thailand),
30 April 1990.
9
Smith, op. cit., p. 414.
10
Working People’s Daily, 13 April 1990. Quote from Burma Press Summaries, April 1990, p. 10,
available at http://myanmarlibrary.org/docs3/BPS90-04.pdf.
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က်န္ရိွေသာ
၁၄၂
ပါတီမွာ
ေရြးေကာက္ပမ
ြဲ တိုင္မီ
အေၾကာင္းျပခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင္႔
ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ပယ္ဖ်က္ ျခင္းကိုခံရပါသည္။ ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕မ်ားႏွင္႔ ဆက္သြယ္ျခင္း၊
ေရြးေကာက္ပြဲမဝင္ျခင္း (သို႔) သပိတ္ေမွာက္ျခင္း၊ အနည္းဆံုးမဲဆႏၵနယ္ေျမ ၃ ခုဝင္ေရာက္ရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္း
စသည္ျဖင္႔ျဖစ္သည္။ See Tin Maung Maung Than, op. cit., chapter 9.
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ရာခိုင္ႏႈန္း ရရွိကာ မဲအမ်ားဆံုးရသူအႏုိင္စနစ္ေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ေနရာ ၂
ရာခိုင္ႏႈန္းသာ အႏိုင္ရခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္အစိုးရက ေရြးေကာက္ပြမ
ဲ တုိင္ခင္ သတိေပးစကား
ႏွင္႔အညီ ဇူလိုင္ ၂၇ တြင္ “လူထုက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ အနာ
ဂါတ္ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံအတြက္ အေျခခံဥပေဒေရးဆြရ
ဲ န္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားျဖစ္သည္” ဟု ထုတ္ျပန္
ေၾကညာခဲ့ေသာ္လည္း တပ္မေတာ္က ၾကားကာလအတြင္း အာဏာကို ထိန္းခ်ဳပ္ရယူထားခဲ့
သည္။
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ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အပါအ၀င္ NLD ပါတီအႀကီးတန္းေခါင္းေဆာင္အမ်ားစုမွာ ေန

အိမ္တြင္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားျခင္း ခံရသည္။ အကဲခတ္ေလ့လာသူ အမ်ား
စုမွာ ေရြးေကာက္ပြရ
ဲ လာဒ္မ်ား အလိမ္ခံရမည္ဟု ယူဆခဲၾ့ ကျခင္းေၾကာင့္ အာဏာခ်က္ျခင္း
လႊဲေပးမည္မဟုတ္ဟူေသာ

တပ္မေတာ္အစိုးရ၏

ေရြးေကာက္ပြအ
ဲ ႀကိဳေက်ညာခ်က္မ်ားကို

သတိမျပဳမိခဲ့ၾကေပ။
အေျခခံဥပေဒသစ္ေရးဆြသ
ဲ ည့္ ရွည္လ်ား၊ ၾကန္႔ၾကာသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္သည္ ဥပေဒ
မူၾကမ္းေရးရန္ တပ္မေတာ္အစိုးရက ေရြးခ်ယ္က်င္းပေသာ အမ်ိဳးသားညီလာခံဖြင့္ပြႏ
ဲ ွင့္အတူ
13

၁၉၉၃ ဇန္န၀ါရီလ ၉ ရက္တြင္ စတင္ခဲ့သည္။ ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္ကို တပ္မေတာ္အစုိးရက တင္း
တင္းၾကပ္ၾကပ္ထိန္းခ်ဳပ္ထားၿပီး လြတ္လပ္စြာ ျငင္းခုန္ေဆြးေႏြးခြင့္ကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ခ်ဳပ္
ခ်ယ္တားျမစ္မႈေၾကာင့္ NLD ပါတီက ၁၉၉၅ တြင္ သပိတ္ေမွာက္ကာ ထြက္ခြာသြားခဲ့သည္။
မၾကာခဏရပ္နားျခင္း၊ အခ်ိန္ၾကာၾကာရပ္နားျခင္းတို႔ႏွင့္အတူ ၁၅ ႏွစ္ခန္႔အၾကာ ၂၀၀၈ ေဖေဖၚ
ဝါရီလ ၁၉ တြင္ အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းကို အၿပီးသတ္လိုက္သည္။ ထု႔ေ
ိ နာက္ သံုးလအတြင္း
အေျခခံဥပေဒဆႏၵခံယူပြဲက်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၀တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမည္ျဖစ္
ေၾကာင္း ေၾကညာသည္။ ၂၀၀၈ ေမလ ဆႏၵခံယူပြသ
ဲ ည္ လုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ အမ်ားလက္ခံမႈ မရွိ
ျခင္းကို ထင္ဟပ္ေပၚလြင္ေစသည္။ အစိုးရက ေၾကညာေသာ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ ၉၈ ရာခုိင္
ႏႈန္းမဲေပးခဲ့ၾကၿပီး ၉၆ရာခုိင္ႏႈန္းက အတည္ျပဳခဲ့ၾကသည္ဟု ဆုိသည္။ မူမမွန္ေသာ ကိစၥမ်ားစြာ
14

ရွိခဲ့သည္ဟူေသာ စြပ္စြမ
ဲ ႈေျမာက္မ်ားစြာ ထြက္ေပၚခဲသ
့ ည္။
(ဂ) ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပမ
ြဲ ်ား

တပ္မေတာ္အစုိးရ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံေပးထားေသာ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီကို ႀကီးႀကီးမားမား
မ်က္ႏွာသာ ေပးထားသည့္ ကစားကြင္းတြင္ ၂၀၁၀ႏိ၀
ု င္ဘာ ၇ ရက္ေရြးေကာက္ပြမ
ဲ ်ားကို က်င္း
ပခဲ့သည္။ NLD ပါတီႏွင့္အတူ မဟာမိတ္တုိင္းရင္းသားပါတီ အေတာ္မ်ားမ်ား သပိတ္ေမွာက္ခဲ့
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ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမဝ
္ ပ္ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕၊ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၂၇ ရက္စပ
ြဲ ါ ေက်ညာခ်က္အမွတ္ ၁/၉၀၊
published in Working People’s Daily, 29 July 1990.
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၁၉၉၂ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ SLORC ေက်ညာခ်က္အမွတ္ ၁၁/၉၂ ျဖင္႔ ေျခာက္လအတြင္း အမ်ိဳးသား
ညီလာခံက်င္းပမည္ဟုေက်ညာခဲ႔သည္။ ၎တို႔၏ ယခင္ေျပာဆိုထားမႈႏွင႔္ ဆန္႔က်င္ဖက္ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္
အႏိုင္ရေသာ ကိုယ္စားလွယ္ အနည္းငယ္သာ ညီလာခံတြင္ပါဝင္ၿပီး အစိုးရက ေရြးခ်ယ္ေသာ (သို႔)
အတည္ျပဳေသာ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကသာ လႊမ္းမိုးပါသည္။
14
See, for example, “Reject constitutional referendum”, Human Rights Watch, 16 May 2008.
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ၾကသည္။ ေရြးေကာက္ပြသ
ဲ ည္ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းရွိေသာ္လည္း မဲေရတြက္ရာတြင္ ႀကီးႀကီးမား
မားလိုရာဆြခ
ဲ ်ဳပ္ကိုင္မႈမ်ားႏွင္႔ အျခားမူမမွန္မႈမ်ားစြာရွိခဲ့သည္။

15

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ USDP က

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေနရာ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ေနရာ ၇၇ ခုင
ိ ္ႏႈန္း၊ ျပည္နယ္ႏွင့္
တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ေနရာ ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္း အႏုိင္ရရွိသည္။
အထင္ရွားဆံုး မဲလိမ္မႈမွာ ေရြးေကာက္ပေ
ြဲ န႔တြင္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ (ဥပေဒ တြင္
ဖြင့္ဆုိထား) မဲမေပးႏုိင္သူမ်ား၏ ႀကိဳတင္မဲမ်ားကို ေရတြက္ရာတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ႀကိဳ တင္မဲ
အေရအတြက္ ၆ သန္းခန႔္ရွိရာ မဲေပးသူအားလံုး၏ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္သည္။ ႀကိဳတင္မဲ မ်ားကို
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိသည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ ေကာက္ယူခဲ့ရာ ဆုိးဆိုး၀ါး၀ါး မူမမွန္မႈမ်ား ရွိေၾကာင္း
စြပ္စြခ
ဲ ်က္မ်ား ထြက္ေပၚခဲ့သည္။ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအၾကား ႀကိဳတင္မဲ ျဖန္႔ေ၀မႈသည္
ေရြးေကာက္ပြေ
ဲ န႔တြင္

ျဖန္႔ေ၀မႈႏွင့္

ပိုမိုယံုၾကည္လက္ခံစရာျဖစ္လာခဲ့သည္။
ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီသည္

သိသိသာသာကြျဲ ပားမႈေၾကာင့္

စြပ္စြခ
ဲ ်က္မ်ား

ကို

16

ႀကိဳတင္မဲအမ်ားစုကို

လက္ခံရရွိခ့ေ
ဲ သာ္လည္း

ယင္းတစ္မ်ိဳး

တည္းျဖင့္ အႏိုင္ရရွိျခင္း မဟုတ္ပါ။ ၎ႀကိဳတင္မဲမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားအဆင္႔ႏွင္႔ ေဒသဆိုင္ရာ
လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ ေနရာ ၁၁၅၄ ေနရာရိွသည္႔အနက္ ၆၄ ေနရာကိုသာ ရလဒ္ေျပာင္းေပးႏုိင္
17

ေသာ္လည္း အားလံုးသည္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီအတြက္သာျဖစ္ခဲ့ပါသည္။

အျခားပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္

မဲျပင္ဆင္မႈမ်ားလည္းရွိေၾကာင္း စြပ္စမ
ြဲ ႈမ်ားရွိသည္။ ေစာင့္မၾကည္ႏုိင္ေသာ မဲ႐ံုမ်ားတြင္ ျပည္ခုိင္
ၿဖိဳးပါတီဖက္သ႔ို မဲမ်ားေရာက္သြားသည္ဟု ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားက သတင္းေပးပို႔ၾက သည္။
အျခားျဖစ္ရပ္မ်ားစြာတြင္လည္း

လူသိမ်ားေသာ

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား

အႏိုင္ေသခ်ာေအာင္ အာဏာပိုင္မ်ားက ရလာဒ္မ်ား ျပင္ဆင္ခဲ့ၿပီး ျပင္ထားေသာရလာဒ္မ်ားကို
အျခားကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားက လက္ခံသေဘာတူရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္ဟု တုိင္ၾကားမႈ
18

မ်ားရွိသည္။

ထု႔အ
ိ ျပင္ မဲအမ်ားဆံုးရသူ အႏုိင္စနစ္က ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီကို သိသိသာသာ အသာစီး
ရေစခဲ့သည္။ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီသည္ လႊတ္ေတာ္အားလံုး (ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ေဒသ

15

Crisis Group Asia Briefings, The Myanmar Elections and Myanmar’s Post-Election Landscape,
op. cit. “Unlevel Playing Field: Burma’s Election Landscape”, Transnational Institute, October
2010. USDP ကို အစိုးရပံ႔ပိုးေသာ အဖြ႕ဲ ဝင္မ်ားစြာရိွသည္႔ ျပည္ေထာငိစုႀကံ႔ခိုင္ေရးႏွင႔ဖ
္ ံြ႔ၿဖိဳးေရးအသင္းမွ
အသြင္ေျပာင္းဖြ႕ဲ စည္းထား ျခင္းျဖစ္သည္။ အစိုးရရန္ပံုေငြျဖင္႔ ဖြင္႔ထားေသာ ရံုးမ်ားစြာမွာ ႀကီးစြာေသာ
ကြန္ယက္ရိွပါသည္။
16
မဲေပးခြင႔္ရိွသူသန္း ၃၀ ရိွၿပီး သီးျခားမဲပံုးသံုးခုမဲေပးရပါသည္။ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင႔္
ျပည္နယ္ သို႔မဟုတ္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္အသီးသီးျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ားမွာ လူနည္းစု
ကိုယ္စား လွယ္ ေနရာအတြက္ မဲေပးရသည္ (အခန္း IV ဃ ၾကည္႔)။ Crisis Group Briefing, Myanmar’s PostElection Landscape, op. cit.
17
တရားဝင္မဲေပးသည္႔ ကိန္းဂဏန္းမ်ားကို Crisis Group မွ ခြျဲ ခမ္းစိတ္ျဖာသံုးသပ္ခ်က္
18
မဲေရတြက္မႈကို မဲရံုပိတ္ခ်ိန္တြင္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း သို႔မဟုတ္ ၎တို႔၏ ကိုယ္စားလွယ္ေရွ႕ေမွာက္တြင္ ေရ
တြက္သည္။သို႔ေသာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင္႔ မဲရံုမ်ားစြာအတြက္ ကိုယ္စားလွယ္ထားရန္ ခက္ခဲပါသည္။ Crisis Group interviews, December 2010 and January 2011.
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အဆင့္လႊတ္ေတာ္) တြင္ မဲအေရအတြက္ ၅၈ ရာခိုင္ႏႈန္းရရွိခဲ့ရာ ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ အားလံုး
၏ ၇၇ ခိုင္ႏႈန္း အႏုိင္ရလာဒ္ကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ဒုတိယအႀကီးဆံုး တိုင္းရင္းသားစည္းလံုး
ညီညြတ္ေရးပါတီသည္ မဲအေရအတြက္ ၂၃ ရာခိုင္ႏႈန္း ရရွိေသာ္လည္း ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ ၅
19

ရာခုိင္ႏႈန္းမွ်သာ အႏုိင္ရရွိခဲ့သည္။

တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ားမွာမူ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ၇ ခု စ

လံုးတြင္ အေတာ္ႀကီး အေျခအေနေကာင္းၾကေသာ္လည္း ျပည္ေထာင္စုအဆင့္တြင္မူ ျပည္ခုိင္
ၿဖိဳးပါတီႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ ကိုယ္စားလွယ္အနည္းငယ္သာ ေနရာရရွိခဲ့သည္။
၂၀၁၁ ဇန္န၀ါရီ ၃၁ တြင္ လႊတ္ေတာ္အရပ္ရပ္ကို ေခၚယူစည္းေ၀းခဲၿ့ ပီး မတ္လ ၃၀ တြင္
သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရထံသို႔ တပ္မေတာ္အစိုးရက အာဏာလႊဲေျပာင္း
ေပးခဲ့သည္။ အျငင္းပြားစရာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအႏိုင္ရလာဒ္ႏွင့္ သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ တပ္မ
ေတာ္အစိုးရ အႀကီးတန္းအဖြဲ႕၀င္ျဖစ္ခဲ့ေသာ အခ်က္တုိ႔ေၾကာင့္ အကဲခတ္ေလ့လာသူအမ်ားစု
အတြက္ မယံုသကၤာျဖစ္ေစခဲ့သည္။ အဓိကအသြင္ကူးေျပာင္းမႈ ျဖစ္ေပၚေတာ့မည္ဟု ထင္
ေၾကးေပးမႈ အနည္းငယ္သာရွိခဲ့သည္။
(ဃ) ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ
၂၀၁၂ ဧၿပီလ ၁ ရက္တြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၄၅ ေနရာအတြက္ ၾကားျဖတ္ေရြး
20

ေကာက္ပြမ
ဲ ်ားကို က်င္းပေပးခဲ႔သည္။

အစိုးရအဖြ႕ဲ ၀င္ရာထူး ခန္႔အပ္ခံရကာ အေျခခံဥပေဒ

စည္းကမ္းအရ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္မွ ႏုတ္ထြက္ရေသာ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးကိုယ္စားလွယ္
မ်ားေၾကာင့္ ၎ေနရာမ်ား လစ္လပ္သြားျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းေနရာမ်ားအတြက္ ပါတီ ၁၇ ခုႏွင့္
တသီးပုဂၢလ ၇ ဦးတို႔ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည္။ ယင္းလစ္လပ္ေနရာ အေရအတြက္သည္
စုစုေပါင္းအေရအတြက္၏ ေသးငယ္ေသာ အခ်ိဳးမွ်သာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္
ပြမ
ဲ ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္တြင္း အာဏာခ်ိန္ခြင္လွ်ာ ေျပာင္းလဲႏုိင္သည့္ အလားအလာမရွိေတာ့ပဲ
ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီကသာ ဆက္လက္လႊမ္းမိုးထားခဲ့သည္။ သိ႔ေ
ု သာ္လည္း ၎တု႔ိ အေရးပါရသည့္
အေၾကာင္းရင္း ႏွစ္ခ်က္ရွိသည္။ ပထမတစ္ခ်က္မွာ အမ်ားအသိအမွတ္ျပဳသည္႔ ေရြးေကာက္ပြဲ
မ်ားျပဳလုပ္ရန္ အစိုးရက လိုလားမႈရိွေၾကာင္းႏွင္႔ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စမ
ြ ္းရည္ရိွေၾကာင္း စမ္းသပ္မႈ
အျဖစ္ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ျပည္တြင္းကပါ ႐ႈျမင္ႏိုင္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ဒုတိယတစ္ခ်က္မွာ ေဒၚ
ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင႔္ NLD ပါတီတ႔ို ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြမ
ဲ ်ားကို သပိတ္ေမွာက္ၿပီးေနာက္

19

တရားဝင္မဲေပးသည္႔ ကိန္းဂဏန္းမ်ားကို Crisis Group မွ ခြျဲ ခမ္းစိတ္ျဖာသံုးသပ္ခ်က္။ မဲေပးျခင္းႏွင္႔
ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္းေနရာကို ႏိႈင္းယွဥ္ျခင္းမွာ အဆိုပါ ပါတီႀကီးႏွစ္ခုအတြက္သာ အဓိပၸါယ္ရိွပါသည္။
အဘယ္ေၾကာင္႔ဆိုေသာ္ ၎ တို႔ႏွစ္ခုကသာ ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ားယင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ေသာေၾကာင္႔ျဖစ္သည္။
မဲဆႏၵနယ္မ်ားတြင္ရိွေသာ မဲေပး ႏိုင္သည္႔ လူဦးေရမွာ ႀကီးစြာျခားနားမႈရိွသည္။
20
အေသးစိတ္တၿပိဳင္နက္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ၾကည္႔လိုပါက see Crisis Group Briefing, Reform in My-anmar:
One Year On, op. cit. Michael Lidauer, “Democratic dawn? Civil society and the elec-tions in Myanmar 2010-2012”, Journal of Current Southeast Asian Affairs (2012) ၾကည္႔ပါ။
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ျပန္လည္ပါ၀င္လာေသာ ႏုိင္ငံေရးအရျပန္လည္သင့္ျမတ္မႈ အခိုက္အတန္႔ကို ထင္ဟပ္ေနျခင္း
21

ျဖစ္သည္။

၂၀၁၀ ကထက္ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးခြင့္ ပိုမိုလတ
ြ ္လပ္ခဲ့ျခင္းမွာ ျပည္သူမ်ားက ႏိုင္ငံေရး တြင္
၎တု႔ိ ပါ၀င္ထိေတြ႕ႏုိင္ၿပီး ၎တု႔၏
ိ စိတ္ရင္းကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိႏုိင္သည္ဟု ခံစားမိ ေစေသာ
ပတ္၀န္းက်င္ကို

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္က

ဖန္တီးေပးခဲ့ျခင္းကလည္း

အ

ေၾကာင္းရင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ NLD ကို မ်ားေသာအားျဖင့္ ေထာက္ခံအားေပးခဲ့ၾကေသာ မီဒီယာ
တိ႔အ
ု ေပၚတြင္လည္း ကန္႔သတ္မႈအနည္းငယ္သာ ရွိခဲ့သည္။ ေရြးေကာက္ပြတ
ဲ ြင္ မူမမွန္မႈမ်ား
ရွိသည္ဟု ပါတီအခ်ိဳ႕က တုိင္ၾကားခဲ့ေသာ္လည္း ညစ္ကြက္မ်ားရွိသည့္ လကၡဏာမ်ား မေတြ႕ရ
22

ပါ။

ရလာဒ္အေနျဖင့္ ၄၃ ေနရာအႏိုင္ရေသာ NLD ပါတီ ေအာင္ပြခ
ဲ ံကာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္

လႊတ္ေတာ္တြင္

အႀကီးဆံုးအတိုက္အခံပါတီျဖစ္လာခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္

ေကာ့မွဴးမဲဆႏၵနယ္တြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၿပီး ေထာက္ခံမဲ ၈၅ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ ရရွိခဲ့သည္။
ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွာမူ NLD ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမရွိေသာ တစ္ေနရာကိုသာ အႏုိင္ရရွိခဲ့သည္။
ရွမ္းတိုင္းရင္းသားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီသည္လည္း ရွမ္းျပည္နယ္မွ အထက္လႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵ
နယ္တြင္ NLD ကို္ယ္စားလွယ္ေလာင္းကို အႏုိင္ရကာ တစ္ေနရာရရွိခဲ့သည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ NLD ပါတီအား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေထာက္ခံအားေပး မႈကို
အထက္ပါရလာဒ္မ်ားက

ရွင္းရွင္းလင္းလင္း

ၫႊန္ျပေနသည္။

ဤအေျခအေနသည္

ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီအတြက္ သိသာထင္ရွားေသာ စိုးရိမ္စရာတစ္ခုျဖစ္သည္။ NLD ကို ဗမာအ
ထက္လႊာတိ႔၏
ု ပါတီတစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားၾကေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုအသိုင္းအ၀ိုင္း မွ
ကိုယ္စားလွယ္ေနရာေျမာက္မ်ားစြာအတြက္လည္း NLD ပါတီေအာင္ပြခ
ဲ ံမႈေၾကာင့္ တုိင္းရင္း
23

သားလူမ်ိဳးစု ပါတီမ်ားအတြက္ပါ စိုးရိမ္စရာအေၾကာင္းအရာတစ္ခု ျဖစ္ခဲ့သည္။

21

ဤတႀကိမ္မွာ
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အတြက္
အထမဆံုးအေရြးခံျခင္းျဖစ္သည္
(၁၉၉၀
ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပစဥ္က သူသည္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္က်ခံေနရသည္)။
22
See, for example, ASEAN 3 April 2012 press release and “Statement Attributable to the Spokesperson for the Secretary-General on Myanmar by-elections”, UN, 2 April 2012.
23
အဆိုပါ ကိုယ္စားလွယ္ေနရာမ်ားတြင္ ေမာ္လၿမိဳင္ (မြန္ျပည္နယ္ၿမိဳ႕ေတာ္)၊ ေတာင္ငူ (ကရင္လူဦးေရမ်ားစြာရိွ)ႏွင႔္
ကေလာ (တိုင္းရင္းသားမ်ားစြာ ေရာေထြးရိွေနပါသည္)။
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III. ႏုိင္ငံေရးအရ အေရးပါမႈ
(က) ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္
၂၀၁၁ တြင္ အာဏာလႊဲေျပာင္းလက္ခံခဲ့ေသာ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရက စတင္ခဲ့သည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္း
လဲမႈမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ၀န္းက်င္အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံေရးအခင္းအက်င္းကို အေျခခံ
က်က် အသြင္ေျပာင္းလဲေပးခဲ့သည္။ ယခုအခါ လြတ္လပ္စြာေျပာဆုိခြင့္ႏွင့္ မီဒီယာလြတ္လပ္
ခြင႔တ
္ ိ႔ရ
ု ွိလာသလို၊ အတုိက္အခံပါတီမ်ားလည္း အေတာ္အတန္လြတ္လပ္စြာ လႈပ္ရွားႏုိင္ၾကၿပီ
ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြမ
ဲ ်ားကို ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ေသာပံုစံသည္ ၂၀၁၅ ေရြး
ေကာက္ပြဲမ်ားသည္လည္း အလားတူယံုၾကည္စိတ္ခ်စရာျဖစ္လိမ့္မည္ဟူေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္
မ်ားႏွင့္ မွန္းဆခ်က္မ်ားကို ျမင့္တက္လာေစသည္။
ေရြးေကာက္ပြမ
ဲ ်ားကို မည္မွ်ပင္ အမ်ားလက္ခံေအာင္ က်င္းပသည္ျဖစ္ေစ အေျခခံဥပ
ေဒတြင္ ေဖၚျပထားခ်က္အခ်ိဳ႕က ေရြးေကာက္ပြရ
ဲ လာဒ္အေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိလိမ့္ဦးမည္
ျဖစ္သည္။ အထင္ရွားဆံုး အခ်က္မ်ားမွာ 

တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား။
ရာခုိင္ႏႈန္းသည္

အေရးပါေသာ

။ တပ္မေတာ္၏ လႊတ္ေတာ္ေနရာ ၂၅

ဥပေဒျပဳအာဏာကို

ရရွိေစသည္။

၎တိ႔သ
ု ည္

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီၿပီးလွ်င္ လႊတ္ေတာ္တြင္း၌ အႀကီးဆံုးအစုအဖြ႕ဲ ျဖစ္ ေနၿပီး
အေသးစိတ္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအေပၚ (အဆံုးအျဖတ္မေပးေသာ္လည္း) လႊမ္းမိုး ႏိုင္စြမ္းရွိသည္။
အထူးအေရးႀကီးသည္မွာ

၇၅

ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္

အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္မႈမ်ားအေပၚ

အမ်ားစုေထာက္ခံ၇န္

ဗီတိုအာဏာသံုးနုိင္ျခင္းပင္ျဖစ္

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္

လိုအပ္ေသာ

သည္။

အားလံုးပါ၀င္ဖြ႕ဲ စည္းထား

ထု႔အ
ိ ျပင္
ေသာ

သမၼတေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႕က မဲေပးေရြးခ်ယ္သြားမည့္ သမၼတေလာင္း ၃ ဦး အနက္ တစ္ဦးကို
အမည္စာရင္းတင္သြင္းခြင့္ရွိသည္။

မေအာင္ျမင္ေသာ

သမၼတ

ေလာင္းႏွစ္ဦးသည္

ဒုတိယသမၼတႏွစ္ဦးအျဖစ္ အလိုအေလ်ာက္ျဖစ္လာမည္ျဖစ္ရာ တပ္မေတာ္က ေရြးခ်ယ္ေသာ
ပုဂၢိဳလ္သည္ ထိပ္ဆံုးရာထူး ၃ ေနရာအနက္ တစ္ေနရာ ရရွိရန္ အာမခံခ်က္ရထားသည္။
ယင္းစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားသည္
တပ္မေတာ္အေနျဖင့္

၎၏

ဒီမိုကေရစီႏွင့္

24

ဆန္႔က်င္ဖက္ျဖစ္ေနေသာ္လည္း

အျခားအာဏာမ်ားကို

စြန႔လ
္ ြႊတ္ရာတြင္

စိတ္ခ်လက္ခ်ရွိေစေရးအတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္သည္ဟု အေျခခံဥပ ေဒေရးဆြသ
ဲ ူမ်ားက
25

စဥ္းစားခဲ့ၾကသည္။

24

ဤပုဂၢိဳလ္သည္
လက္ရိွတပ္မေတာ္သားမဟုတ္ရပါ။
လက္ရိွတပ္မေတာ္ရာ ထူးမွ ႏုတ္ထြက္ရသည္။
25
Crisis Group Briefing, Myanmar’s Military, op. cit.

ဤေနရာမ်ားတြင္

ခန္႔အပ္ျခင္းခံရပါက
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သမၼတေလာင္း အရည္အခ်င္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ။

။ သမၼတေလာင္းမ်ားအတြက္

စည္းကမ္းခ်က္ေျမာက္မ်ားစြာကို အေျခခံဥပေဒက ခ်မွတ္ထားရာတြင္ “ႏိုင္ငံေရး၊ အုပ္
ခ်ဳပ္ေရး၊

စီးပြားေရးႏွင့္

စစ္ဖက္ေရးရာမ်ားတြင္

ေကာင္းစြာႏွံ႔စပ္ရမည္”

ဟူေသာ

အခ်က္လည္းပါ၀င္သည္။ သမၼတေလာင္း၊ ၎၏မိဘ၊ ဇနီး၊ ခင္ပြန္း၊ သားသမီးမ်ား၊ သားမက္၊
ေခၽြးမမ်ားသည္ ႏုိင္ငံျခားတိုင္းျပည္တစ္ခု၏ ႏုိင္ငံသားခံယူျခင္းျဖစ္ေစ၊ သစၥာခံျခင္းျဖစ္ေစ
မျပဳရဟု ေဖာ္ျပထားေသာ ပုဒ္မ ၅၉(စ)မွာ အျငင္းပြားစရာ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။
သားသမီးမ်ားႏွင့္

၎တု႔၏
ိ

(ယခင္အေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္

အိမ္ေထာင္ဖက္မ်ားအေပၚ
မပါ၀င္)

သည္

ကန္႔သတ္ခ်က္

ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံသားခံယူ

ထားေသာ

သားႏွစ္ေယာက္၏မိခင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ဖယ္ထုတ္ရန္ ေရးဆြဲ ထားျခင္းဟု
အားလံုးက

႐ႈျမင္ၾကသည္။

NLD

ပါတီအေနျဖင့္

သမၼတေရြးခ်ယ္ေရး

အဖြ႔တ
ဲ ြင္

အမ်ားစုပါ၀င္ႏုိင္သည့္တုိင္ေအင္ သမၼတေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ၎တု႔၏
ိ ေခါင္း ေဆာင္မဟုတ္ပဲ
အျခားတစ္ဦးဦးကို

ေရြးခ်ယ္ရေတာ့မည္ျဖစ္ရာ

၎တို႔ပါတီမွ

မဟုတ္

ေသာ
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အျခားပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးကို ေရြးခ်ယ္ရမည့္အလားအလာ ရွိသည္။


ေရြးေကာက္ပြစ
ဲ နစ္။ ။ လြတ္လပ္ေရးအလြန္ ေရြးေကာက္ပမ
ြဲ ်ားအားလံုးတြင္ အသံုးျပဳ ခဲ႔ေသာ
မဲအမ်ားဆံုးရသူ အႏုိင္စနစ္သည္ သိသိသာသာ ပံုပန္းပ်က္မႈကို ျဖစ္ေပၚေစ သည္။
ျမန္မာျပည္မတြင္ NLD၊ နယ္စပ္ျပည္နယ္မ်ားတြင္ တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ား စသည္ျဖင့္
မဲဆႏၵနယ္အမ်ားစုတြင္ အျခားပါတီမ်ားက ပိုမိုေရပန္းစားလ်က္ရွိရာ ေဖာ္ ျပပါစနစ္သည္
ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီကို

သိသိသာသာ

အားနည္းသြားေစသည္။

၁၉၉၀

ခု

ႏွစ္က

တပ္မေတာ္အစိုးရေထာက္ခံေသာ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးပါတီ သည္ ဆႏၵမဲ ၂၁
ရာခိုင္ႏႈန္း ရေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၂ ေနရာသာ အႏိုင္ရခဲ့သည့္ ျဖစ္ရပ္ႏွင့္
ပံုစံတူျဖစ္လာႏုိင္စရာရွိေနသည္။ အလားတူပင္ ၂၀၁၂ ခု ႏွစ္ကလည္း ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီသည္
ေထာက္ခံမဲ ၂၇ ရာခိုင္ႏႈန္း ရေသာ္လည္း လစ္လပ္ ေနရာ ၄၅ ေနရာအနက္မွ NLD
ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း သတ္မွတ္ခ်က္မမွီ၍ မပါ၀င္ ရေသာ မဲဆႏၵနယ္တစ္ေနရာကိုသာ
အႏုိင္ရရွိခဲ့သည္။ NLD ပါတီ၏ ေရပန္းစားမႈ ေလွ်ာ့က်လာၿပီဟု ယူဆေနၾကသည့္တိုင္ေအာင္
ေရြးေကာက္ပစ
ြဲ နစ္အတြင္းရိွေန ေသာ လြမ
ဲ ွားေနမႈအခ်ိဳ႕ေၾကာင့္ ျပည္မမဲဆႏၵနယ္အမ်ားစုတြင္
အႏုိင္ရသြားမည့္ အ လားအလာရွိေနသည္။ အခ်ိဳးက်ေရြးေကာက္ပြစ
ဲ နစ္သ႔ို ေျပာင္းလဲရန္
ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား ရွိေသာ္လည္း ေလာေလာဆယ္ရပ္တန္႔လ်က္ရွိသည္။ အခ်ိဳးက်ကိုယ္စားျပဳ
ပီအာရ္ စနစ္ပံုစံသည္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီကို အက်ိဳးရွိေစေသာ္လည္း ၎အေျပာင္းအလဲကို
တြန္းရာတြင္

အလြန္ေနာက္က်ျခင္း၊

အားႀကိဳးမာန္တက္မရွိျခင္းတို႔မွာ

အံအားသင့္စ

ရာျဖစ္သည္။ ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြမ
ဲ ်ားအၿပီး၌ ထုိကိစၥကို ေဖာ္ထုတ္လာခဲ့ ရာတြင္
တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုပါတီမ်ားႏွင့္
တြန္းအားေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ရာ၊

26

ဒီမိုကေရစီပါတီေလးမ်ားကသာ

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီက

ယင္းကိစၥကို

အဓိက

၎ဦးေဆာင္သည္ဟု

အခန္း V ခ ၾကည္႔ပါ။ သူ၏ ၿဗိတိသွ်ခင္ပြန္းမွာ ကြယ္လြန္ခ႔ၿဲ ပီျဖစ္၍ သူ႔အားကန္႔သတ္တားဆီးျခင္းမျပဳသင္႔ေပ။
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အထင္အျမင္မခံခ်င္သည့္
ယူဆႏုိင္သည္။

27

နည္းဗ်ဴဟာ
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အေၾကာင္းရင္းေၾကာင့္ဟု

အနည္းဆံုးအားျဖင့္

၂၀၁၂ ဇူလိုင္တြင္ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ တုိင္းရင္းသား ၁၀ ပါတီ ညြန္႔ေပါင္း

အဖြ႕ဲ က ေရြးေကာက္ပြေ
ဲ ကာ္မရွင္သ႔ို စာတစ္ေစာင္ေပးပို႔ျခင္းျဖင့္ ထုိကိစၥကို ပထမဆံုး
တရား၀င္တြန္းအားေပးမႈ ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။ ထု႔ေ
ိ နာက္တြင္ ေရြးေကာက္ပေ
ြဲ ကာ္ မရွင္က
အဆုိပါပီအာရ္စနစ္သည္

အေျခခံဥပေဒႏွင့္ကိုက္ညီမႈရွိမရွိ

တရား၀င္သေဘာ

ထားမွတ္ခ်က္ေပးရန္ အေျခခံဥပေဒခံ႐
ု ံုးအား ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ သိ႔ရ
ု ာတြင္ ၎ခံ႐
ု ံုး သည္
သေဘာထားမွတ္ခ်က္မေပးရေသးခင္

၂၀၁၂

စက္တင္ဘာတြင္

တစ္ဖြ႕ဲ လံုး

ႏုတ္ထြက္သြားခဲ့ရၿပီး အသစ္ဖြ႕ဲ စည္းလိက
ု ္ေသာ ခံ႐
ု ံုးကလည္း ယင္းကိစၥကို ျပန္လည္
28

အစေဖာ္ခဲ့ျခင္းမရွိေပ။

ဆက္လက္စဥ္းစားသံုးသပ္ျခင္းႏွင့္ သုေတသနျပဳမႈမ်ားအၿပီးတြင္ တုိင္းရင္းသားပါတီ
အမ်ားစုကလည္း ၎တိ႔၏
ု ဆုိင္ရာဆိုင္ရာ

ျပည္နယ္အသီးသီးတြင္ ၎တု႔၏
ိ လႊမ္းမိုးမႈကို

ပီအာရ္စနစ္က ၿခိမ္းေျခာက္လာႏုိင္ေသာေၾကာင့္

ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္လာခဲ့ၾကသည္။ NLD

ပါတီကလည္း ျပင္းျပင္းထန္ထန္ကန္႔ကြက္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၃ ေအာက္တိုဘာ ၁၁ တြင္ ေရြး
ေကာက္ပြေ
ဲ ကာ္မရွင္ဥကၠ႒က ပီအာရ္စနစ္ေျပာင္းလဲမႈကို ေမွ်ာ္မွန္းေနဆဲျဖစ္ပါက ယင္းကဲ့သို႔
အဓိကအေျပာင္းအလဲကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အခ်ိန္ကာလတစ္ရပ္လုိအပ္ေသာေၾကာင့္
ယခုႏွစ္ကုန္မတိုင္မီ ေနာက္ဆံုးထား၍ ဆံုးျဖတ္ၾကဖို႔လိုသည္ဟု လႊတ္ေတာ္ကို သတိေပးခဲ့
သည္။

29

ေနာက္ထပ္ ဘာသံမွ မၾကားရေသာေၾကာင့္ ၎လႈပ္ရွားမႈရပ္ဆုိင္းသြားပံုရသည္။

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြမ
ဲ ်ားအတြက္ အခ်ိဳးက်ကိုယ္စားျပဳ ပီအာရ္စနစ္သို႔ ေျပာင္းလဲရန္
အဆိုျပဳခ်က္ႏွစ္ခုကို အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၌ ၂၀၁၄ ဇြနလ
္ ၄ ရက္တြငလ
္ ည္းေကာင္း၊ ျပည္သူ႔
လႊတ္ေတာ္၌ ၂၀၁၄ ဇူလိုင္ ၂၄ တြငလ
္ ည္းေကာင္း အတည္ျပဳျခင္းျဖင့္ ထိုအႀကံဥာဏ္ကို ျပန္
လည္အသက္သြင္းခဲ့ၾကသည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ထိုကိစၥကိုေလ့လာရန္ ေဒၚေအာင္
ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ NLD ပါတီတုိ႔၏ ေမွ်ာ္လင့္မထားေသာ အားေပးေထာက္ခံမႈျဖင့္ ေကာ္မတီ
30

တစ္ရပ္ ဖြ႕ဲ စည္းခဲ့သည္။

စက္တင္ဘာ ၁၀ တြင္ ထုတ္ျပန္ေသာ ကနဦးအစီရင္ခံစာတြင္ နည္း

လမ္း ၃ သြယ္ လက္ရွိ မဲအမ်ားဆံုးရသူ အႏိုင္စနစ္၊ လံုး၀အခ်ိဳးက်ကိုယ္စားျပဳပီအာရ္စနစ္၊
အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ပီအာရ္စနစ္ႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ မဲမ်ားသူအႏုိင္စနစ္ ႏွစ္မ်ိဳး
31

ေရာေႏွာမႈ တု႔က
ိ ို ခ်ျပခဲ့သည္။ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၏ တိုက္တြန္းမႈအရ

ေအာက္တိုဘာ ၂၁

ဒုတိယအစီရင္ခံစာတြင္ နည္းလမ္း ၄ သြယ္ကို ခ်ျပခဲ့ရာ ပထ၀ီေဒသကိုလိုက္၍ ျပည္မ၌ အခ်ိဳး
က်ကိုယ္စားျပဳ ပီအာရ္စနစ္ႏွင့္ ေတာင္တန္းျပည္နယ္ေဒသမ်ား၌ မဲမ်ားသူအႏုိင္စနစ္တို႔ ေရာ

27

USDP ႏွင႔္ နီးစပ္သူတစ္ဦးခ်င္းအား Crisis Group မွ အင္တာဗ်ဴး၊ Yangon, July 2012.
See Crisis Group Report, Myanmar: Storm Clouds on the Horizon, op. cit., Section II.B.
29
“ျမန္မာႏိုင္ငံလႊတ္ေတာ္သည္ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္အေပၚ အလ်င္အျမန္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရန္ ေျပာၾကားသည္”, Radio Free Asia, 11 October 2013.
30
အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကလည္းေကာ္မတီဖြဲ႕သည္။ သို႔ေသာ္ ပိုႀကီးေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က ဦးေဆာင္သည္။
31
See Global New Light of Myanmar, 1 October 2014, p. 2.
28
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ေႏွာက်င့္သံုးမည့္စနစ္ ပါ၀င္လာခဲ့သည္။ သိ႔ရ
ု ာတြင္ လက္ရွိစနစ္မွလြဲ၍ က်န္နည္းလမ္းမ်ား
အားလံုး အေျခခံဥပေဒႏွင့္ မကိုက္ညီဟု အေျခခံဥပေဒခံု႐ံုးက ယူဆေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္
ဥကၠ႒က ႏု၀
ိ င္ဘာ ၂၄ တြင္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိလုိက္ေသာအခါ ယင္းနည္းလမ္းမ်ားကို စဥ္းစား
သံုးသပ္မႈမ်ား ရပ္ဆုိင္းသြားခဲ့သည္။ ထိ႔ေ
ု နာက္တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က မည္သည့္
32

ေျပာင္းလဲမႈကိုမဆို ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း မဲခြဆ
ဲ ံုးျဖတ္ခဲ့သည္။

ေကာင္းက်ိဳးပိုမိုမ်ားျပားေသာ မဲေပးစနစ္ကို ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီက ေစာေစာစီးစီးအားႀကိဳး
မာန္တက္ တြန္းအားေပးရန္ ပ်က္ကြက္ရျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းမွာ မသဲကပ
ြဲ ါ။ တုိင္းျပည္၏
ေသာ့ခ်က္ေခါင္းေဆာင္မ်ား (သမၼတႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒) က ၎တု႔အ
ိ စပ်ိဳးခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံေရး
ေျဖေလ်ာ့ေပးမႈလုပ္ငန္းစဥ္သည္

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၏

ေရြးေကာက္ပြဲအခြင့္အလမ္းမ်ားကို

ဆုိးဆုိး၀ါး၀ါး ထိခိုက္ေစသည္ဟု အစကတည္းက နားလည္လက္ခံထားသည့္အခ်က္ႏွင့္ ဆက္
စပ္ေနဖြယ္ရွိသည္။ ၎တိ႔၏
ု
ႏိုင္ငံေရးအရ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္အလားအလာမ်ားအတြက္လည္း
ေကာင္း၊ ၎တို႔၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအေမြအႏွစ္မ်ား ခိုင္မာေအာင္ျပဳလုပ္ရာတြင္လည္း ေကာင္း
ပါတီမွာ အသံုး၀င္လိမ္႔မည္မဟုတ္ဟု ေခါင္းေဆာင္မ်ားက သိရွိနားလည္ထားၾကပံုရ သည္။
(ခ) အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား
အေျခခံဥေပဒျပင္ဆင္ေရးအတြက္ ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ အသင္းအဖြ႕ဲ မ်ားစြာက ေတာင္းဆုိခဲ့
ၾကရာ၊ အထူးသျဖင့္ NLD လည္း ပါ၀င္ခဲ့ၿပီး ပါတီက ေကာက္ယူထားသည့္ လက္မွတ္ေရးထိုးမႈ
33

ငါးသန္းျဖင့္ ေတာင္းဆုိလႊာကို လႊတ္ေတာ္သ႔ို တင္သြင္းခဲ့သည္။ NLD ပါတီသည္ အစပိုင္း တြင္
သမၼတေလာင္းအရည္အခ်င္းကန္႔သတ္ခ်က္အခန္းကိုသာ

အဓိကထားခဲ့ေသာ္လည္း

မည္

သည္႔ပုဒ္မကိုမဆိုျပင္ဆင္ရန္ လြယ္ကူသြားေစမည့္ ေသာ့ခ်က္ဟု ႐ႈျမင္ေသာ ျပင္ဆင္သည္႔
လုပ္ငန္းစဥ္အဆင္႔ဆင္႔ (ပုဒ္မ-၄၃၆) ကို ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲရန္ မေရွးမေႏွာင္းဆုိသလုိ စတင္
34

တြန္းအားေပးလာခဲ့သည္။

ျပင္ဆင္သည္႔လုပ္ငန္းစဥ္အဆင္႔ဆင္႔သည္

အလြန္အမင္းတင္းၾကပ္လြန္းၿပီး

အနည္း

ဆံုးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းက ဥပေဒမူႀကမ္းကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သ႔ို
တင္ျပရမည္ျဖစ္ၿပီး အမ်ားစုေလးပံုသံုးပံု၏ ေထာက္ခံအတည္ျပဳမႈကို လိုအပ္သည္။ ပိုမိုအေရး

32

“Pyithu Hluttaw approves FPTP electoral system”, Global New Light of Myanmar, 15 November
2014; “Pyithu Hluttaw rejects PR voting”, Myanmar Times, 16 November 2014. On 24 November,
အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္သည္
ပီအာရ္စနစ္အတြက္
အနည္းငယ္ေျပာင္းထားေသာ
အဆိုျပဳမႈကို
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ သို႔ တင္ျပလာရာ ယခင္စည္းမ်ဥ္းထက္ပိုေကာင္းသည္ဟု ယူဆရေသာ္လည္း ၂၀၁၅
အတြက္ အေကာင္အထည္ေဖၚ ရန္ အခ်ိန္မမီေတာ႔ေပ။
33
“ပုဒ္မ ၄၃၆ အတြက္ လက္မွတ္ထိုးမႈမွာ အသိအမွတ္ျပဳရန္ထိုက္တန္သည္ဟု လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌေျပာၾကား”,
Mizzima, 13 August 2014.
34
Crisis Group မွ ေနျပည္ေတာ္တြင္ NLD လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အား ေမးျမန္း October 2014. NLD မွ
၂၀၁၃ တြင္ အေျခခံဥပေဒျပန္လည္သံုးသပ္ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီသို႔ တင္သြင္းသည္႔ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ
ျပင္ဆင္ရန္ ေထာက္ခံအႀကံျပဳခ်က္မ်ား” ကို ၾကည္႔ပါ။
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ႀကီးေသာ ပုဒ္မမ်ားအတြက္ဆိုလွ်င္ လူထုဆႏၵခံယူပြက
ဲ ိုပါ လုိအပ္ၿပီး မဲေပးခြင့္ရွိသူ (မဲေပးသူ
35

မဟုတ္) အေရအတြက္၏ အနည္းဆံုး ၅၀ရာခုိင္ႏႈန္းက ေထာက္ခံရန္ လိုအပ္သည္။

၎စည္း
36

ကမ္းခ်က္မ်ားကို ၁၉၇၄ အေျခခံဥပေဒမွ ဆက္လက္ဆြယ
ဲ ူအသံုးျပဳထားျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၃ ဇူလိုင္တြင္ ထုိကိစၥကို စဥ္းစားသံုးသပ္ရန္အဖြဲ႕၀င္ ၁၀၉ ဦးပါ ပူးတြဲေကာ္မတီကို
လႊတ္ေတာ္က ဖြ႕ဲ စည္းေပးသည္။

37

စိတ၀
္ င္စားသူ အားလံုးထံမွ အႀကံျပဳတင္ျပခ်က္မ်ားကို

ေကာ္မတီက ေတာင္းခံခဲ့ၿပီး၊ ၆ လ အၾကာတြင္ အႀကံျပဳတင္ျပခ်က္မ်ားကို အနည္းငယ္ျပဳျပင္
ထားသည့္ စာမ်က္ႏွာဆယ္မ်က္ႏွာပါ အစီရင္ခံစာကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၄ ေဖေဖၚ၀ါရီလ တြင္
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အဖြ႕ဲ ၀င္ ၃၁ ဦးပါ ဒုတိယေကာ္မတီကို ဖြ႕ဲ စည္းကာ ျပင္ဆင္ ရန္
အဆိုျပဳခ်က္မ်ားအား ဥပေဒၾကမ္းပံုစံ ေရးဆြရ
ဲ န္အတြက္ လႈပ္ရွားမႈ ပိုမိုအသားေပးေသာ
အခြင့္အာဏာကို အပ္ႏွင္းခဲ့သည္။ ဧၿပီ ၁၀ ရက္တြင္ ၿပီးဆံုးမည့္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းသို႔
ယင္းဥပေဒၾကမ္းကို တင္ျပရန္ သမၼတႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႏွစ္ဦးစလံုးက ညႊန္ၾကားခဲ့ၾကေသာ္
လည္း တကယ္ထြက္ေပၚမလာခဲ့ေပ။ ထုိကိစၥကို ေဆြးေႏြးရန္ အဓိကက်ေသာ ေခါင္းေဆာင္
မ်ားျဖစ္သည္႔ ေျခာက္ပြင့္ဆိုင္ေတြ႕ဆံုလ်က္ရွိေသာ္လည္း ေရြးေကာက္ပြမ
ဲ ်ားမတုိင္မီ အေျခခံဥ
ပေဒျပင္ဆင္မႈမွန္သမွ်ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အလားအလာပိုမို နည္းပါးလာေနသည္။

38

(ဂ) ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္
ျပည္တြင္းလက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ ဆယ္စုႏွစ္ေျခာက္စုေက်ာ္ ၾကာခဲ့ၿပီးေနာက္ ၂၀၁၁ ၾသဂုတ္လ
တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို အစိုးရက စတင္ခဲ့သည္။ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အုပ္စု
တစ္ဒါဇင္ေက်ာ္ႏွင့္ အျပန္အလွန္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲမႈရရွိေရးတြင္ သိသာထင္ရွားေသာ ကနဦး
ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရွိခဲ့ေသာ္လည္း တစ္ႏုိင္ငံလံုးအပစ္ရပ္သေဘာတူညီမႈရရွိရန္ မ်ားစြာပိုမိုခက္ခဲ
လ်က္ရွိေၾကာင္း ထင္ရွားေပၚလြင္ေနသည္။ ၁၈ လ ေက်ာ္ခန္႔ ေစ့စပ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီးေနာက္
၂၀၁၅ မတ္ ၃၁ တြင္ အစိုးရႏွင့္ တုိင္းရင္းသားညႇိႏိႈင္းေရးကိုယ္စားလွယ္မ်ား အၿပီးသတ္ညႇိႏိႈင္း
ခဲ့ၾကေသာ္လည္း မူၾကမ္းစာသားမ်ားကို

35

တုိင္းရင္းသားအုပ္စုေခါင္းေဆာင္မ်ား သေဘာတူ

အေျခခံဥပေဒ၏ ပုဒ္မမ်ားကို ေျပာင္းလဲရန္ လူထုဆႏၵခ့ယူပမ
ြဲ ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ အဆင္႔ကို
ထည္႔သြင္းထားပါသည္။ ၎တို႔တြင္ အေျခခံမူမ်ား၊ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ပံု၊ သမၼတႏွင႔္ ဒုသမၼတမ်ားအရည္အခ်င္းႏွင႔္
ေရြးခ်ယ္ပံု၊
ဥပေဒျပဳအဖြ႕ဲ
မ်ားတည္ေဆာက္ပံု၊
ျပည္ေတာင္စုႏွင႔္
ျပည္နယ္၊
တိုင္းေဒသႀကီး
အစိုးရမ်ားဖြဲ႕စည္းထားပံု၊
ဦးေဆာင္အဖြ႕ဲ မ်ားႏွင႔္
အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးႏွင႔္
လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ၊
တရားစီရင္ေရးတည္ေဆာက္ပံု၊
အေရးေပၚအေျခအေနေက်ညာရန္
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္သည္႔ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားလည္းပါဝင္ပါသည္။
36
၁၉၇၄ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၉၄ (က)ႏွင႔္ (ခ) တြင္ေဖၚျပထားခ်က္ျဖစ္သည္။ ၁၉၇၄ အေျခခံဥပေဒတြင္ ပူးေပါင္း
လႊတ္ေတာ္တြင္ အမ်ားစု သံုးပံုႏွစ္ပံုလိုအပ္ေသာ္လည္း ဆႏၵခံယူပဲြမလိုအပ္ေပ။
37
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ေက်ညာခ်က္အမွတ္ ၄၁/ 2013၊ 25 July 2013.
38
ဧၿပီလ
၁၀
ရက္ေဆြးေႏြးပြဲတင
ြ ္
သမၼတ၊
လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌႏွစ္ဦး၊
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊
တိုင္းရင္းသားပါတီကိုယ္ စားလွယ္တစ္ဦးႏွင႔္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္တို႔ပါဝင္သည္။ အစိုးရက
ေျပာၾကားရာတြင္
ေနာက္တႀကိမ္အ
စည္းအေဝးအတြက္
အစီအစဥ္၊
ဖြဲ႕စည္းပံုႏွင္႔
ေန႔ရက္တို႔
သေဘာတူခဲ႔သည္ဟုေျပာပါသည္။ လႊတ္ေတာ္ျပန္စသည္႔ ေမလ ၁၁ ရက္ခန္႔ဟုဆိုသည္။ “ျမန္မာႏိုင္ငံ၏
ျပည္တြင္းထိပ္တန္းေျခာက္ပင
ြ ္႔ဆိုင္ေဆြးေႏြးပြက
ဲ အခ်က္ ၃ ခ်က္သ ေဘာတူ”, Xinhua, 10 April 2015.

Myanmar’s Electoral Landscape
Crisis Group Asia Report N°266, 28 April 2015

Page 15

ေထာက္ခံရန္ လိုအပ္ေနၿပီး သေဘာတူလက္ခံပါက ဇြန္လတြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးႏုိ္င္မည့္
အလားအလာရွိသည္။ ကိုးကန္႔ေဒသတြင္ အလြန္ျပင္းထန္စြာတုိက္ခိုက္ေနသလို အျခားတိုင္း
ရင္းသားေဒသမ်ား အထူးသျဖင့္ ရွမ္းႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ႀကိဳၾကားႀကိဳၾကားပစ္ခတ္မႈ
မ်ားရွိေနေသာ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးအပစ္ရပ္သေဘာတူညီမႈက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္းသို႔ ႏုိင္ငံေရးအႏွစ္သာရမ်ားထည္႔သြင္းေပးရန္ႏွင့္ ေရွ႕တန္းေျမျပင္တင္းမာ
မႈမ်ားကို ေလ်ာ့ခ်ေပးရန္ အလားအလာရွိသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲမလုပ္ႏိုင္ေသာ နယ္ေျမအခ်ိဳ႕ရွိ
ႏိုင္ေသာ္လည္း တုိင္းရင္းသားနယ္ေျမအမ်ားစုတြင္ ေရြးေကာက္ပြမ
ဲ ်ားကို ပိုမိုလိုလားလက္ခံ
လာေသာ လံုၿခံဳမႈရွိသည့္ ႏုိင္ငံေရးပတ္၀န္းက်င္ကို ယင္းသေဘာတူညီမႈက ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ပါ
လိမ္႔မည္။
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IV. ေရြးေကာက္ပြဲအေၾကာင္းအေသးစိတ္
(က) အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာႏွင့္ ဥပေဒဆိုင္ရာမူေဘာင္
အေျခခံဥပေဒက အမ်ိဳးသားအဆင့္တြင္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ ၄၄၀ ရိွ
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ (ေအာက္လႊတ္ေတာ္) ႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ ၂၂၄ ရိအ
ွ မ်ိဳးသားလႊတ္ ေတာ္
(အထက္လႊတ္ေတာ္) တု႔က
ိ ိုေပါင္း၍ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အျဖစ္ ဖြ႕ဲ စည္းေပးထား သည္။
ထု႔ိအျပင္

ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္

၁၄

ခုကိုလည္း

ဖြ႕ဲ စည္းထားသည္။

ေရြးေကာက္ပြေ
ဲ န႔တြင္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားက လႊတ္ေတာ္တစ္မ်ိဳးစီအတြက္ သီးျခားမဲတစ္ျပားစီေပးရ
သည္။ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳုးစုမ်ားမွ မဲဆႏၵရွင္မ်ားသည္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္
အတြက္ သီးျခားတုိင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္ေရြးခ်ယ္ေပးရန္ အက်ံဳး၀င္သည္။ (ေအာက္တြင္
39

အခန္း ၄ (ဃ) ရႈ)

လႊတ္ေတာ္တစ္ခုစီရွိ ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ ေလးပံုတစ္ပံုကို ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က
ခန္႔အပ္ေသာ

တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္

သီးသန္႔ဖယ္ထားသည္။

ေရြး

ေကာက္ပြဲမ်ားသည္ က်န္ေသာေနရာ ေလးပံုသံုးပံု (ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ၃၃၀၊ အမ်ိဳးသား
လႊတ္ေတာ္တြင္ ၁၆၈) အတြက္သာျဖစ္သည္။ ၎မဲေပးမႈမ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲ
မ်ားအတြက္သာျဖစ္ၿပီး အစိုးရကို ေရြးခ်ယ္ျခင္းမဟုတ္ပဲ သမၼတက အစိုးရအဖြ႕ဲ (ကက္ဘိနက္)
ကို ခန္႔အပ္သည္။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ သမၼတေရြးခ်ယ္ေရးအဖြ႕ဲ အျဖစ္ တာ၀န္ယူ
ေဆာင္ရြက္ၿပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္
မ်ားႏွင္႔ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္မ်ား အသီးသီးတင္သြင္းေသာ သမၼတေလာင္း ၃ ဦး
အနက္မွ သမၼတကို ေရြးခ်ယ္ေပးသည္။ ၎သမၼတေလာင္းမ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား
40

လွယ္မ်ားျဖစ္ရန္ မလိုပါ။

မေရြးခံရေသာ သမၼတေလာင္းႏွစ္ဦးသည္ ဒုတိယသမၼတမ်ား အလို

အေလ်ာက္ျဖစ္သာြ းၾကၿပီး သမၼတျဖစ္သူက အစိုးရအဖြဲ႕၀င္မ်ားကို ဆက္လက္ခန္႔အပ္ရာ လႊတ္
ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထဲမွသာ ေရြးခ်ယ္ရမည္ဟု သတ္မွတ္ခ်က္မရွပ
ိ ါ။
အေျခခံဥပေဒက လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းကို ငါးႏွစ္အတိအက် ျပ႒ာန္းထားၿပီး လႊတ္ေတာ္
သစ္၏ ပထမဆံုးအစည္းအေ၀းကို ေရြးေကာက္ပြအ
ဲ ၿပီး ရက္ ၉၀ အတြင္း ေခၚယူက်င္းပရမည္
ျဖစ္သည္။ သိ႔ျု ဖစ္ရာ ယခင္လႊတ္ေတာ္ငါးႏွစ္သက္တမ္းကုန္ဆံုးခ်ိန္တြင္ လႊတ္ေတာ္သစ္ ဖြ႕ဲ
စည္းဖို႔ အခ်ိန္ေပးရန္အတြက္ ယခုႏွစ္လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြမ
ဲ ်ားသည္ ေအာက္တိုဘာလကုန္

39

၎ကို အေျခခ့ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၆၁ (က) (ခ) တြင္ေဖၚျပထားသည္။ ၂၀၁၃ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္
ျပည္နယ္လႊတ္ ေတာ္ဥပေဒ သတ္မွတ္ခ်က္လည္းၾကည္႔ပါ။
40
အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၀ (ဂ) တြင္ သမၼတေလာင္းကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထဲမွေသာ္လည္းေကာင္း၊
လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မဟုတ္သူမ်ားထဲမွ လည္းေကာင္းေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည္ဟုေဖၚျပထားသည္။
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41

ထက္ေစာရန္ (သို႔) မ်ားစြာေနာက္က်ရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေပ။

အခ်ိန္ဇယားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္

သည္ 

ၾသဂုတ္လအေစာပိုင္း (ေနာက္အက်ဆံုး)၊ ေရြးေကာက္ပရ
ြဲ က္ေၾကညာ၊ မဲဆႏၵနယ္ သတ္မွတ္



ၾသဂုတ္လ၊ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမွတ္ပံုတင္ရန္ကာလ ရက္သတၱႏွစ္ပတ္



စက္တင္ဘာလအေစာပိုင္း၊ ရက္ေပါင္း ၆၀ မဲဆြယ္သည့္ကာလ စတင္



ႏိ၀
ု င္ဘာအေစာပိုင္း၊ ေရြးေကာက္ပြေ
ဲ န႔



၂၀၁၆ ဇန္န၀ါရီ ၃၀၊ လက္ရွိလႊတ္ေတာ္သက္တမ္းကုန္ဆံုး၊ အသစ္သ႔လ
ို ႊဲေျပာင္း



ေဖေဖာ္၀ါရီအေစာပိုင္း၊ သမၼတေရြးခ်ယ္ေရးအဖြ႕ဲ စည္းေ၀း



မတ္လကုန္၊ အစိုးရအဖြ႕ဲ သစ္ လႊဲေျပာင္းတာ၀န္ယူ (လက္ရွိအစိုးရ၏ ၅ႏွစ္သက္တမ္း မတ္ ၂၉

42

တြင္ ကုန္ဆံုး)
သု႔ရ
ိ ာတြင္ ယခုတစ္ႀကိမ္သည္ လက္ရွိအေျခခံဥပေဒအရ ပထမဆံုးအာဏာ လႊဲေျပာင္းမႈ
ျဖစ္မည္ျဖစ္သည္ (၂၀၁၁ အာဏာလႊဲေျပာင္းမႈကို ယာယီစည္းကမ္းမ်ားအရျပဳလုပ္ခဲ့သည္)။ ထု႔ိ
အတြက္ေၾကာင့္ သက္ဆိုင္ေသာ သတ္မွတ္ထားခ်က္မ်ားအေပၚ အဓိပၸါယ္ဖြင႔ဆ
္ ိုျခင္းႏွင္႔ လုပ္
ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ လမ္းညႊန္ေပးမည္႔ နမူနာယူစရာ အျဖစ္အပ်က္မရွိေပ။
(ခ) ေရြးေကာက္ပစ
ြဲ ီမံခန္႔ချြဲ ခင္းႏွင့္ မဲေပးျခင္း
အေျခခံဥပေဒက ဖြ႕ဲ စည္းေပးထားေသာ အဖြဲ႕၀င္ ၁၆ ဦးပါ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြေ
ဲ ကာ္မ
ရွင္ႏွင့္ ၂၀၁၂ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြေ
ဲ ကာ္မရွင္ဥပေဒ (ယခင္ ၂၀၁၀ ဥပေဒသည္လည္း
အလားတူနာမည္) တု႔က
ိ
ေရြးေကာက္ပြမ
ဲ ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲသည္။ လက္ရွိဥကၠ႒ႏွင့္ အဖြ႕ဲ ၀င္
ေျခာက္ဦးကို ၂၀၁၁ မတ္လ ၃၀ တြင္ သမၼတက ခန္႔အပ္ၿပီး အတြင္းေရးမွဴးတစ္ဦးကိုလည္း ခန္႔
43

အပ္ခဲ႔သည္။

လက္ရွိေကာ္မရွင္ဥကၠ႒သည္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြတ
ဲ ြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးလႊတ္ေတာ္

ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ျခင္း (လက္ရွိရာထူးရယူခ်ိန္တြင္ ပါတီမွႏုတ္ထြက)္ ၊ တပ္မ
ေတာ္အစိုးရအႀကီးတန္းအဖြ႕ဲ ၀င္ျဖစ္ခဲ့ျခင္း၊ သမၼတႏွင့္ နီးစပ္သူဟု သတ္မွတ္ခံရျခင္းတိ႔ေ
ု ၾကာင့္
ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒တစ္ဦးအတြက္ လုိအပ္ေသာ အမွီအခိုကင္းမႈႏွင့္ မ်က္ႏွာမလိုက္မႈတ႔ို ရွိပံုမရဟု

41

အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၁၉ ႏွင႔္ ၁၂၃။ “UEC က ေအာက္တိုဘာေႏွာင္းပိုင္း သို႔မဟုတ္ ႏိုဝင္ဘာလဆန္းတြင္ ေရြး
ေကာက္ပြလ
ဲ ုပ္မည္ဟုျပန္လည္အတည္ျပဳ”, Global New Light of Myanmar, 31 December 2014, p. 3.
42
ေရြးေကာက္ပြေ
ဲ ကာ္မရွင္ဥကၠဌက ပါတီမ်ားသိ႔ု ႏုတ္ျဖင္႔ ရက္ေပါင္း ၆၀ ဟု အတည္ျပဳေျပာၾကားခဲ႔သည္
(အေစာပိုင္း က ရက္ ၃၀ သာ ခန္႔မွန္းခဲ႔သည္)။ သို႔ေသာ္ ညႊန္ၾကားခ်က္မထုတ္ျပန္ေသးေပ (ဥပေဒ၊
နည္းဥပေဒမ်ားတြင္မူ ကာလ ကို ေဖၚျပမထား)။
43
“ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠဌ ခန္႔အပ္ျခင္း” သမၼတရံုးအမိန္႔အမွတ္ ၃/ ၂၀၁၁။
“ျပည္ေထာင္စုေရြး
ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္
ဖြဲ႕စည္းျခင္း”
သမၼတရံုးအမိန္႔အမွတ္
၅/
၂၀၁၁။
“ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပေ
ြဲ ကာ္မရွင္ အဖြ႕ဲ ဝင္ မ်ား ခန္႔အပ္ျခင္း” သမၼတရံုးအမိန္႔အမွတ္ ၅/ ၂၀၁၁။ 30 March
2011.
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ေ၀ဖန္ခံရသည္။
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မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ ဥကၠ႒သည္ ေကာ္မရွင္ရင္ဆုိင္ရမည့္ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီႏွင့္

ေထာက္ပံ့ပ႔ေ
ို ဆာင္ေရးအခက္အခဲမ်ားကို ေက်ာ္လႊားရန္အတြက္ လုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္အာဏာႏွင့္ စြမ္း
ရည္တို႔ကို ယခင္ရာထူးႏွင့္ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားေၾကာင့္ ရရွိထားသည္။
သမၼတက ကနဦးခန္႔အပ္ေသာ အျခားအဖြဲ႕၀င္ေျခာက္ဦးစလံုးသည္ ၂၀၁၀ မတ္လက
ဖြ႕ဲ စည္းခဲ့ေသာ မူလ ၁၇ ဦး ေကာ္မရွင္တြင္ ပါ၀င္ခဲ့ၾကသူမ်ားျဖစ္ၿပီး အလြန္အကၽြံအမွားအယြင္း
45

မ်ားခဲ႔သည့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြမ
ဲ ်ားႏွင့္ ေကာ္မရွင္တို႔ဆက္ႏြယ္ေနသည္။

သိ႔ရ
ု ာတြင္ ေတာ္

ေတာ္ေလးလက္ခံႏိုင္စရာရိသ
ွ ည္ဟု သတ္မွတ္ခံရၿပီး NLD ပါတီေအာင္ပြရ
ဲ ခဲ့သည့္ ၂၀၁၂ ၾကား
46

ျဖတ္ေရြးေကာက္ပြမ
ဲ ်ားသည္ လက္ရွိဥကၠ႒လက္ေအာက္တြင္ က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယခု အခါ
အမ်ားလက္ခံၿပီး

အားလံုးပါ၀င္ခြင့္ရွိသည့္

ေရြးေကာက္ပြမ
ဲ ်ားကို

က်င္းပေပးရန္အတြက္

ေကာ္မရွင္က အေကာင္းဆံုးစြမ္းေဆာင္ရန္ ႀကိဳးစားေနေၾကာင္းကို ႏုိင္ငံေရးဝန္းက်င္သစ္ႏွင့္
47

ဥကၠ႒၏ ကိုင္တြယ္ပံုတ႔က
ို
ၫႊန္ျပေနသည္။

ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ႏွင့္ အဖြ႕ဲ ၀င္အားလံုး ဗမာဗုဒၶ

ဘာသာျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ လူမ်ိဳးကြျဲ ပားစံုလင္စြာ မပါဝင္ျခင္းအေပၚ စိုးရိမ္ပူပန္စရာမ်ားရွိလာ
ခဲ့ရာ လူဦးေရမ်ားေသာ တုိင္းရင္းသားမ်ားထဲမွ ေနာက္ထပ္အဖြ႕ဲ ၀င္ရွစ္ဦးကို ဧၿပီ ၃ တြင္ ခန္႔အပ္
ျခင္းျဖင့္ အခ်ိန္ေနာက္က်မွ ေျဖရွင္းေပးခဲ့သည္။

48

ပူူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈရွိေသာ အားထုတ္မႈမ်ားကို ေကာ္မရွင္က ျပဳလုပ္ေနသည္ဟူေသာ
ယူ ဆမႈကို ၎၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားက အားျဖည့္ေပးသည္။ ေကာ္မရွင္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားထဲတြင္
အရပ္ဖက္အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားႏွင့္ ယံုၾကည္မႈကူညီတည္ေဆာက္ေပးၿပီး အက်ိဳးရွိေသာ စံနမူနာကို
ရရွိေစသည့္ ၃ ၿမိဳ႕နယ္ ေရွ႕ေျပးလုပ္ငန္းစဥ္ကို ၂၀၁၄တြင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင္႔ မဲဆႏၵရွင္စာရင္း
ကို အပ္ဒိတ္လုပ္၍ ကြန္ပ်ဴတာစာရင္းသြင္းရန္ အျပင္းအထန္အားထုတ္ျခင္း၊ ႏုိင္ငံတကာ
ေရြးေကာက္ပြပ
ဲ ံ့ပိုးကူညီေသာ အဖဲ႕ြ အစည္းမ်ားႏွင့္ အနီးကပ္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ႀကိဳတင္
မဲကဲ့သို႔ေသာ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္က ျပႆနာရွခ
ိ ဲ႔ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ဆုိင္သည့္ ေရြးေကာက္ပြစ
ဲ ည္း
ကမ္းမ်ားကို ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ႏုိင္ငံတကာေစာင္႔ၾကည္႔ေလ႔လာသည္႔အဖြ႕ဲ မ်ား (ကာလရွည္အပါအ
၀င္) ကို ပထမဆံုးအႀကိမ္ ခြင့္ျပဳရန္ လိုလိုလားလားရွိလာၿပီး စံျပဳရမည့္ အေကာင္းဆံုးႏုိင္ငံတ
49

ကာက်င့္ထံုးမ်ားကို လိုက္နာျခင္းစသည္တုိ႔ ပါ၀င္သည္။

44

အရပ္ဖက္လူ႔အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားႏွင့္

“ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြေ
ဲ ကာ္မရွင္ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းရန္ တင္ျပျခင္း”, Myanmar Times, 6 February 2015
ၾကည္႔ပါ။ ဦးတင္ေအးသည္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးျဖစ္ခ႔ၿဲ ပီး စစ္လက္နက္ပစၥည္းဝယ္ယူေရးအႀကီးအကဲျဖစ္ခဲ႔သည္။
45
မူရင္းခန္႔အပ္မႈမ်ားကို ၂၀၁၀ မတ္လ ၁၁ ရက္စြပ
ဲ ါ ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင္႔ ဖံ႕ြ ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ
ေက်ညာ ခ်က္အမွတ္ ၁/ ၂၀၁၀ တြင္ေတြ႕ႏိုင္သည္။ ၂၀၁၀ မွ မွားယြင္းမႈမ်ားကို Crisis Group Briefing, Myanmar’s Post-Election Landscape, op. cit. တြင္ၾကည္႔ပါ။
46
See Crisis Group Asia Briefing, Reform in Myanmar: One Year On, op. cit.
47
See Crisis Group Asia Briefing, Reform in Myanmar: One Year On, op. cit.
48
သမၼတရံုးအမိန္႔အမွတ္ ၁/ ၂၀၁၅ ၊ 3 April 2015.
49
Crisis Group အင္တာဗ်ဴးမ်ား - ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၊ ေနျပည္ေတာ္၊ ဧၿပီ ၂၀၁၅။ ႏိုင္ငံတကာ
ေရြးေကာက္ပပ
ြဲ ံ႔ပိုးေရး အဖြ႕ဲ မ်ား၊ ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ-မတ္ ၂၀၁၅။ ေရွ႕ေျပးမဲဆႏၵရွင္စာရင္းျပဳစုမႈကို တီးတိန္၊ ျမစ္ႀကီး
နားႏွင႔္ အလံုၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ႔သည္။ Crisis Group အင္တာဗ်ဴးမ်ား - မဲဆႏၵရွင္စာရင္းအပ္ဒိတ္
လုပ္ရာ တြင္ပါဝင္ေသာ ျပည္နယ္၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်းရြာႏွင႔္ ရပ္ကြက္ ေကာ္မရွင္အဖြ႕ဲ ခြဲမ်ား၊ ၂၀၁၄ ဒီဇင္ဘာ။
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ႏုိင္ငံတကာေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ား၏ အဆုိအရ ေရြးေကာက္ပြေ
ဲ လ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရး
ဆိုင္ရာက်င့၀
္ တ္ကို အားလံုးပါ၀င္ေသာ၊ ပြငလ
့္ င္းျမင္သာေသာပံုစံျဖင့္ ေဆြးေႏြးကာ အၿပီး
သတ္ေက်ညာခဲ႔ၿပီျဖစ္ၿပီး အရပ္ဖက္လ႔အ
ူ ဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားထံမွ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ေကာ္မရွင္က
50

ထည့္သြင္းေရးဆြခ
ဲ ဲ့သည္ဟု သိရွိရသည္။

အသစ္ခ်မွတ္လိုက္ေသာ နည္းဥပေဒမ်ားတြင္ သိသာထင္ရွားေသာ တုိးတက္မႈမ်ား
51

ပါ၀င္သည္။ အေရးႀကီးဆံုးမွာ ႀကိဳတင္မဲေပးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ စည္းကမ္းမ်ား ေျပာင္းလဲ
သြားျခင္းျဖစ္သည္။

52

ယခုအခါ အခ်ိဳ႕ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ ယင္းလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ကိုယ္စား

လွယ္ေလာင္းမ်ား၊ သူတ႔၏
ုိ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ မဲ႐ံုကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေစာင့္ၾကည့္အကဲ
ခတ္ရန္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းရွိလာၿပီျဖစ္သည္ (လွ်ိဳ႕၀ွက္မဲကို အေလွ်ာ့အတင္း လုပ္မရေသာ
53

နည္းလမ္း)။

၂၀၁၀ ခုႏွစ္က အခ်ိဳ႕မဲဆႏၵနယ္မ်ားတြင္ အျခားမဲမ်ားကို ေရတြက္ၿပီးေနာက္

ညအခ်ိန္တြင္ ႀကိဳတင္မဲေျမာက္မ်ားစြာကို သယ္ယူလာကာ ရလာဒ္မ်ားကို ေျပာင္းပစ္ခ့ၾဲ က
သည္ဟူေသာ သတင္းေပး တုိင္ၾကားမႈ မ်ားစြာရွိခဲ့သည္။ ၂၀၁၅ တြငမ
္ ူ ႀကိဳတင္မဲမ်ားကို မဲ႐ံုမ
ပိတ္မီ တင္ျပၾကရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ အဓိကရလဒ္မ်ားကို မသိရွိမီ အကဲခတ္ေလ့လာသူမ်ား၏ ေရွ႕
ေမွာက္၌ သီးျခားခြ၍
ဲ ခ်က္ျခင္းလက္ငင္း ေရတြက္ ၾကရမည္ျဖစ္သည္။

54

ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအတြက္ တင္သြင္းရမည္႔စရိတ္ကို က်ပ္ငါးသိန္းမွ က်ပ္သံုးသိန္း
(၂၈၀ ေဒၚလာခန္႔) သိ႔ု ေလွ်ာ့ခ်ေပးထားသည္။ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္က ယင္းေငြကို ျပန္မအမ္းေသာ
ေၾကာင့္ မဲဆႏၵနယ္အေျမာက္အမ်ားတြင္ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ေသာ ပါတီမ်ားအတြက္ ၀န္ထုပ၀
္ န္ပိုး
ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ယခုအခါ ၁၉၉၀ ကဲ့သ႔ို ေငြသြင္းရေသာ္လည္း အာမခံေငြ သေဘာသာျဖစ္ၿပီး
အႏုိင္ရသူမ်ားႏွင့္ အနည္းဆံုးမဲအေရအတြက္ ၁၂.၅ ရာခိုင္ႏႈန္းရရွိသူ မည္သည့္ကိုယ္စားလွယ္
ေလာင္းကိုမဆုိ အျပည့္အ၀ ျပန္ထုတ္ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ တိုင္ၾကား
မႈမ်ား တင္သြင္းျခင္းအတြက္ က်သင့္ေငြကို က်ပ္ငါးသိန္း (ေဒၚလာ ၄၆၀) ကို ထက္၀က္ေလွ်ာ့
ခ်ေပးထားရာ ျပန္မအမ္းသည့္အျပင္ ႏႈန္းထားအလြန္ျမင့္ေနဆဲျဖစ္ၿပီး တိုင္ၾကားမႈ၏ ရလာဒ္ႏွင့္

50

Crisis Group အင္တာဗ်ဴးမ်ား - ေရြးေကာက္ပေ
ြဲ ကာ္မရွင္မ်ားႏွင႔္ ညိွႏိႈင္းအစည္းအေဝးတြင္ ပါဝင္ေသာ အဖြ႕ဲ အ
စည္းမ်ား၊ ရန္ကုန္၊ ေဖေဖၚဝါရီ-မတ္ ၂၀၁၅။ “ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ Carter Center မွ ပညာရွငအ
္ ဖြ႕ဲ ၏ ၂၀၁၄
ဒီဇင္ဘာမွ ၂၀၁၅ ေဖေဖၚဝါရီအထိ အႀကိဳေတြ႕ရိွခ်က္” စာ-၈ ၾကည္႔ပါ။
51
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲ နည္းဥပေဒ၊ ၂၀၁၄ ဇူလိုင္ ႏွင႔္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ႏွင္႔ တိုင္းေဒသႀကီး/
ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲ နည္းဥပေဒမ်ား၊ ၎နည္းဥပေဒမ်ားမွာ သတ္မွတ္ထားေသာကာလအတြင္း
လႊတ္ေတာ္မ်ား မွ ကန္႔ကြက္မႈမရိွပါက အလိုအေလ်ာက္အသက္ဝင္သည္ (မည္သူကမွ် ကန္႔ကြက္သည္ကို
မေတြ႕ရပါ)။
52
၂၀၁၀ တြင္ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ႀကိဳတင္မဲမ်ားအပါအဝင္
ႀကိဳတင္မဲ မ်ားျဖင္႔ အကြက္ဆင္ပံုႏွင္႔ ႀကိဳတင္မဲေကာက္ယူပံု ပြင္႔လင္းျမင္သာမႈ မရိွပံုအေသးစိတ္ကို Crisis Group
Briefing, Myanmar’s Post-Election Landscape, op. cit., p. 2. ၾကည္႔ပါ။
53
၂၀၁၄
ေရြးေကာက္ပြဲနည္းဥပေဒမ်ား၊
ဥပေဒအမွတ္
၅၁
(ခ)(၆)။
ျခြင္းခ်က္မွာ
မဲဆႏၵနယ္မွအေဝးသို႔ေရာက္ေနေသာ စစ္သားမ်ားႏွင႔္ ျပည္သူမ်ား၊ ႏိုင္ငံျခားေရာက္ေနသူမ်ားအပါအဝင္ အတြက္
ႀကိဳတင္မဲမ်ားျဖစ္သည္ (၎တို႔သည္ သတ္ သတ္မွတ္မွတ္ ေနရာတစ္ခုတြင္ မဲမေပးရပါ)။
54
Crisis Group Briefing, Myanmar’s Post-Election Landscape, op. cit. 2014 Election Bylaws, Rules
66-71.
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သက္ဆုိင္ျခင္းမရွိေပ။ ထု႔အ
ိ ျပင္ မဲစကၠဴမ်ားေပၚတြင္ အမွတ္အသားျပဳရန္အတြက္ ေဘာပင္မ်ား
အစား ကိုယ္တိုင္မွင္ႏွိပ္အသံုးျပဳရေသာ တံဆိပ္တံုးမ်ားျဖင့္ အစားထုိးလဲလွယ္လိုက္ျခင္း၊ ႏွစ္ခါ
မဲေပးျခင္းကို တားဆီးရန္ႏွင့္ မဲဆႏၵရွင္ကို အမွတ္သားျပဳရန္အတြက္ မဖ်က္ႏုိင္ေသာ မွင္ကို
အသံုးျပဳျခင္းတုိ႔ျဖင့္ မဲေပးလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကိုလည္း ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲထားသည္။
ျပင္ပအေၾကာင္းအရင္းမ်ားကလည္း ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြမ
ဲ ်ားအေပၚ အမ်ားက အသိ
အမွတ္ျပဳမႈ

ပိုမိုတိုးတက္လာေအာင္လုပ္ေပးႏိုင္ပါေသးသည္။

အဓိကျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား

ေၾကာင့္ ၂၀၁၀ ႏွင္႔မတူေတာ့ပဲ ႏိုင္ငံေရးတြင္ ပါ၀င္ထိေတြ႕ရန္၊ ဆႏၵကိုထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိရန္
သိသိသာသာ လြတ္လပ္မႈရွိလာသည္ဟု ျပည္သူမ်ား ခံစားရေသာ ႏုိင္ငံေရး၀န္းက်င္တစ္ခု ျဖစ္
လာသည္။ ႀကီးႀကီးမားမား တိုးတက္လာေသာ မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္မ်ားက ပိုမို႐ႈပ္ေထြးေသာ
မဲဆြယ္စည္း႐ံုးမႈႏွင့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို အေသးစိတ္သတင္းေဖၚျပႏိုင္ရန္ ခြင့္ျပဳထားသည့္အျပင္
ျပည္တြင္းသတင္းစာနယ္ဇင္းမ်ားႏွင့္

ေရြးေကာက္ပြေ
ဲ ကာ္မရွင္တုိ႔အၾကား

ေရြးေကာက္ပြသ
ဲ

တင္းထုတ္ျပန္မႈ တိုးတက္ေစေရးကို ေရွ႕႐ႈေသာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားလည္း (မလံုေလာက္ေသးဟု
55

ဆုိႏိုင္ ေသာ္လည္း) ရွိလာခဲ့သည္။

သိ႔ရ
ု ာတြင္ ေရြးေကာက္ပြစ
ဲ နစ္အေၾကာင္းႏွင့္ ဘာအတြက္

မဲေပးၾကမလဲ ဆုိသည္ကို မဲဆႏၵရွင္ေျမာက္မ်ားစြာအၾကား နားလည္သေဘာေပါက္မႈ အလြန္အ
မင္းနိမ့္က်ေနျခင္းကို ေက်ာ္လႊားရန္အတြက္ ႀကီးႀကီးမားမား ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ား လိုအပ္
ေပလိမ့္မည္။ ဥပမာအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးတြင္ စိတ္ပါ၀င္စားမႈနည္းျခင္း (ေရြးေကာက္ပြတ
ဲ ြင္ ပါ
၀င္မဲေပးမႈ ျမင့္မားႏိုင္သည့္တုိင္ေအာင္)၊ လူဦးေရ၏ ၄၄ ရာခုိင္ႏႈန္းက သမၼတကို ၎တု႔ိ
တုိက္႐ိုက္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ရမည္ဟု မမွန္မကန္သိရွိယံုၾကည္ေနျခင္း (ျပည္ေထာင္စုလႊတ္
ေတာ္ကသာ ေရြးခ်ယ္သည္ဟု သိသူ ၁၂ ရာခုိင္ႏႈန္းသာရွိ)၊ မိမ၏
ိ မဲဆႏၵနယ္ကိုယ္စားျပဳ လႊတ္
ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အမည္ကိုသိသူ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ်သာရွိျခင္းတုိ႔ကို မၾကာေသးမီက စစ္တမ္း
56

ေကာက္ယူ မႈတစ္ခုတြင္ ေတြ႕ရွိထားသည္။

အားလံုးပါ၀င္မႈရွိေသာ ေရြးေကာက္ပြမ
ဲ ်ားျဖစ္ေပၚေစေရးတြင္လည္း စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာရွိေန
သည္။ ႏုိင္ငံသားအမ်ားစုတြင္ မဲဆႏၵရွင္စာရင္း၌ ပါ၀င္ရန္ (သိ႔)ု မဲေပးရန္ ပိုမိုလြယ္ကူေအာင္
ျပဳလုပ္ေပးေသာ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားမရွိၾကေပ။ ၎ကတ္ျပားမရွိသူမ်ားထဲတင
ြ ္ အစိုးရ
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အားနည္းေသာ/ မရွိေသာ ပဋိပကၡေဘးဒဏ္သင့္ ေ၀းလံခက္ခဲေဒသမ်ားတြင္ ေန
ထုိင္သူမ်ား၊ ေပ်ာက္ဆံုးကတ္ျပားမ်ား အစားျပန္ရဖုိ႔ မတတ္ႏုိင္ေသာ ႏုိင္ငံတစ္လႊားမွ ျပည္သူ မ်ား
အထူးသျဖင့္

ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ား

ပါ၀င္ၾကသည္။

မဲေပးသူစာရင္းႏွင့္

မဲေပးပြတ
ဲ ြင္

ထုိသုိ႔စီစစ္ေရးကတ္ျပားမရွိသူမ်ား ပါ၀င္ႏုိင္ေစရန္အတြက္ ထုိသူမ်ားသည္ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ရန္

55

ယာယီစာနယ္ဇင္းေကာင္စီသည္ ေရြးေကာက္ပြေ
ဲ ကာ္မရွင္ႏွင႔အ
္ တူ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ သတင္းေဖၚျပမႈမ်ားႏွင္႔
ပတ္သက္၍ က်င္႔ဝတ္မ်ားေရးဆြဲေနပါသည္။
56
“Myanmar 2014: Civic Knowledge and Values in a Changing Society”, The Asia Foundation, 2014.
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သတ္မွတ္စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေၾကာင္းကို ဆုင
ိ ္ရာၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာအာဏာ
57

ပိုင္မ်ားက သက္ေသခံေပးလွ်င္ ျဖစ္ႏုိင္စရာရွိသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္မွ မြတ္ဆလင္အမ်ားစု (ငါးသိန္းေက်ာ္ခန္႔)ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္လႊားမွ
တ႐ုတ္ႏွင့္ အိႏၵိယႏြယ္ဖြား တစ္သိန္းခန္႔တ႔ို ကိုင္ေဆာင္ထားေသာ ယာယီမွတ္ပံုတင္ကတ္ျပား
၀ိႈက္ကတ္မ်ားကို ပယ္ဖ်က္သည့္ သမၼတ၏ မၾကာေသးမီက ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ လူဦးေရတစ္
သန္းနီးပါးအား ၎တို႔၏ ႏုိင္ငံသားအရည္အခ်င္းကိုက္ညီမႈကို စစ္ေဆးခံႏိုင္ျခင္းမရွိပဲ မဲေပးရန္
မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့သည္အျဖစ္သို႔ ဆိုက္ေရာက္သြားေစသည္။

58

ရခိုင္ျပည္နယ္မွ မြတ္ဆလင္အမ်ား

စုအတြက္ သူတ႔တ
ို ြင္ ႏုိင္ငံေရးဘ၀ရွိေသးသည္ဟူေသာ ခံစားမႈႏွင့္ ထိုေဒသရွိ အလယ္အလတ္
အဆင့္ တည္ၿငိမ္မႈအေပၚ ဆုိး၀ါးေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိႏုိင္ေျခတို႔အၾကားမွ ေနာက္ဆံုး
59

ႀကိဳးမွ်င္ကို ထိုကိစၥက ျဖတ္ေတာက္ပစ္လုိက္သည္။

ထု႔အ
ိ ျပင္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ကခ်င္

ျပည္နယ္တ႔ရ
ုိ ွိ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ ေနထိုင္ေနၾကေသာ ကခ်င္အုိးမဲ့အိမ္မဲ့ဒုကၡသည္ တစ္
သိန္းေက်ာ္ခန္႔ ရွိေနေသးသည္။

60

၎တု႔၏
ိ မဲေပးခြင့္မဆံုး႐ံႈးေစရန္ အာမခံဖုိ႔ ေရြးေကာက္ပြဲ

ေကာ္မရွင္က ကတိျပဳထားေသာ္လည္း ယခုအထိ အေသးစိတ္စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား မျပဳလုပ္
61

ရေသးေပ။

ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္အား ႀကီးႀကီးမားမား အတုိင္းအတာျဖင့္ ေစာင္႔ၾကည္႔ေလ႔
လာခြင့္ျပဳရန္ လိုလိုလားလားရွိေၾကာင္း ေကာ္မရွင္က ျပသထားသည္။ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတ
ကာမွ ေစာင္႔ၾကည္႔ေလ့လာသူမ်ားအတြက္ ညႇိညႇိႏိႈင္းႏိႈင္း ေရးဆြထ
ဲ ားေသာ က်င့္၀တ္ကိုလည္း
62

မတ္လ ၁၉ တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
ရင္းသားနယ္စပ္ေဒသမ်ားပါမက်န္

63

ႏုိင္ငံတကာေစာင္႔ၾကည္႔ေလ့လာသူမ်ားစာရင္းတြင္ တုိင္း
အဖြ႕ဲ ၀င္မ်ားလြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္ျဖင့္ ၂၀၁၄ ဒီဇင္

ဘာကတည္းက ကာလရွည္အကဲခတ္ေလ့လာမႈ ျပဳလုပ္လ်က္ရွိေသာ အေမရိကန္အေျခစိုက္
Carter Center ႏွင့္ ၾသဂုတ္လတြင္ အကဲခတ္အဖြ႕ဲ ၀င္္မ်ားကို ထားရိွေတာ့မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရ
ေသာ အီးယူတ႔ုိ ပါ၀င္သည္။ လြတ္လပ္ေသာေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ အာရွကြန္ယက္ (ANFREL)
64

ကိုလည္း ဖိတ္ေခၚမည့္ အလားအလာရွိသည္။

57

အေရးႀကီးဆံုးမွာ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္က မူမမွန္ေသာ

Crisis Group အင္တာဗ်ဴး - ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၊ ေနျပည္ေတာ္၊ ဧၿပီ ၂၀၁၅။
သမၼတရံုး ေက်ညာခ်က္အမွတ္ ၁၉/ ၂၀၁၅၊၂၀၁၅ ေဖေဖၚဝါရီ ၁၁။
59
Crisis Group Report, Myanmar: The Politics of Rakhine State, op. cit.
60
ရခိုင္ျပည္နယ္၏ IDP စခန္းမ်ားတြင္ ၁၅၀,၀၀၀ ခန္႔ရိွၿပီး ၎တိ႔သ
ု ည ္ ယာယီမွတ္ပံုတင္မ်ားကိုင္ေဆာင္ထားၿပီး
ယခု အခါ မဲေပးခြင႔မ
္ ရေတာ႔ပါ။ UN OCHA မွ ၂၀၁၄ ႏိုဝင္ဘာ (ရခိုင္) ႏွင္႔ ၂၀၁၅ ဇန္နဝါရီ (ကခ်င္၊ ရွမ္းေျမာက္) မွ
ကိန္းဂ ဏန္းမ်ား။ ခန္႔မွန္းေျခ ၅၀-၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ မဲေပးႏိုင္သည္႔ အရြယ္မ်ားျဖစ္သည္။
61
Crisis Group အင္တာဗ်ဴး - ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၊ ေနျပည္ေတာ္၊ ဧၿပီ ၂၀၁၅။ ေရြးေကာက္ပြဲ
ဥပေဒမ်ားအရ မိမိေနအိမ္မွ အနည္းဆံုး ရက္ေပါင္း ၁၈၀ ေဝးကြာေနသူမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပေ
ြဲ န႔မတိုင္မီ
ရက္ေပါင္း ၃၀ ႀကိဳတင္၍ မိမိလက္ရိွေနထိုင္သည္႔ေနရာတြင္မဲေပးရန္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။ ဤသည္မွာ IDPs
မ်ားအတြက္ လည္း ဤနည္းအတိုင္းပင္ ေလွ်ာက္ထားရမည္။
62
ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပေ
ြဲ ကာ္မရွင္ ေက်ညာခ်က္အမွတ္ ၁/ ၂၀၁၅ ႏွင႔္ ၂/ ၂၀၁၅၊ ၂၀၁၅ မတ္ ၁၉။
63
See “Preliminary findings of the Carter Center Expert Mission”, op. cit.
64
Crisis Group အင္တာဗ်ဴး - ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၊ ေနျပည္ေတာ္၊ ဧၿပီ ၂၀၁၅။
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ျဖစ္ရပ္မ်ားရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ ယခုတစ္ႀကိမ္တြင္ ႀကိဳတင္မဲေပးျခင္းကို အကဲခတ္ေစာင့္ၾကည့္ရန္
စည္းကမ္းခ်က္ရွိလာျခင္း (လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား အေသးစိတ္မထြက္ေပၚေသးေသာ္လည္း) ႏွင့္
တပ္မ်ားတြင္ ႀကိဳတင္မဲေပးမႈမ်ားႏွင္႔ပတ္သက္၍ ေစာင္႔ၾကည္႔ရန္ ကိစၥမ်ားကိုမူ ေဖၚျပမထား
သည္ကို သိသာစြာေတြ႕ရသည္။
ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ တိုက္ခိုက္ေနမႈ၏ အက်ိဳးဆက္အျဖစ္ ကန္႔သတ္မႈျပဳလုပ္ရျခင္း
မ်ားႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ မြတ္ဆလင္အသိုင္းအ၀ိုင္းအေပၚ မဲေပးခြင႐
့္ ုတ္သိမ္းမႈတ႔သ
ို ည္ ခ်ိဳ႕
ယြင္းခ်က္မ်ား ျဖစ္လာဖြယ္ရွိသည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ဆယ္စုႏွစ္ေျခာက္စုခန္႔ မျဖစ္ႏုိင္ခဲ့ေသာ
နည္းလမ္းျဖင့္ ဒီမုိကေရစီရပိုင္ခြင့္မ်ား က်င့္သံုးရန္ အခြင့္အေရးရေတာ့မည့္ လူဦးေရသန္း
ေပါင္းမ်ားစြာ၏ ႐ႈေဒါင့္မွေန၍ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို ႐ႈျမင္ေရးသည္လည္း လြန္စြာအေရးႀကီး
သည္။
(ဂ) ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား
ႏုိင္ငံေရးပါတီဥပေဒကို ပထမဆံုးအႀကိမ္ထုတ္ျပန္ခဲ့စဥ္ ၂၀၁၀ မတ္လမွစ၍ ႏုိင္ငံေရးပါတီ
အေရအတြက္ေျမာက္မ်ားစြာ မွတ္ပံုတင္ခဲ့ၾကသည္ (အေသးစိတ္စာရင္းကို Appendex B တြင္
ၾကည္)့ ။ လက္ရွိမွတ္ပံုတင္ထားေသာ ၇၁ ပါတီ အနက္ ၃၆ ပါတီမွာ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြမ
ဲ တုိင္
ခင္၊ ၆ ပါတီမွာ ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြမ
ဲ တုိင္ခင္ႏွင့္ ၁၉ ပါတီမွာ မၾကာေသးခင္က
မွတ္ပံုတင္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ပါတီအသစ္မ်ား လုပ္ငန္းစတင္ရန္ ေနာက္ဆံုးရက္အျဖစ္ ဧၿပီ ၃၀
ရက္ကို ေကာ္မရွငက
္ သတ္မွတ္ထားသည္။
ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ သံုးပံုႏွစ္ပံုမွာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳထားၾကရာ
ဆုိင္ရာျပည္နယ္မ်ားရွိၾကေသာ အဓိကလူမ်ိဳးစုႀကီး ၇ စုႏွင့္ လူမ်ိဳးစုငယ္ေလးမ်ား ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးပါ
65

ဝင္သည္။ ယခုကဲ့သ႔ို အသြင္ေျပာင္းကာလအေစာပိုင္းျဖစ္ေနျခင္းႏွင့္ တိုင္းရင္းသားအသိုင္းအ
၀ိုင္းကို ကာလရွည္ၾကာႏွိမ္ထားခဲ့ျခင္းတိ႔ေ
ု ၾကာင့္ ေလာေလာဆယ္တြင္ သ႐ုပ္လကၡဏာႏွင္႔
ဆိုင္ေသာ ႏုိင္ငံေရးမွာ ၾသဇာႀကီးေနဆဲျဖစ္သည္။ ထု႔ေ
ိ ၾကာင့္ ပါတီမ်ားသည္ မူ၀ါဒအေပၚ အေျခ
မခံပဲ တုိင္းရင္းသားသ႐ုပ္လကၡဏာကို မူတည္ကာ ဖြ႕ဲ စည္းလာၾကသည္။ ၎တု႔ေ
ိ ဖာ္ျပေသာ
အႀကီးဆံုးကိစၥမွာ ၎တု႔၏
ိ
အကန္႔အသတ္ရွိေသာ နည္းပညာဆုိင္ရာ၊ အဖြ႕ဲ အစည္းဆုိင္ရာ
စြမ္းေဆာင္ရည္ အပါအ၀င္ ေငြေၾကးရင္းျမစ္မ်ား လံုလံုေလာက္ေလာက္ ရရွိေစေရးပင္ျဖစ္
66

သည္။ အဓိကတုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုႀကီးအမ်ားစုမွာ အနညး္ဆံုး ၂ ပါတီခန္႔ ကိုယ္စားျပဳထားၾက
ရာ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြက
ဲ ို သပိတ္ေမွာက္ခဲ့ေသာ္လည္း မၾကာေသးမီက ျပန္လည္မွတ္ပံုတင္
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ခ်င္း၊ ကခ်င္၊ ကယား၊ ကရင္၊ မြန္၊ ရခိုင္ႏွင႔္ ရွမ္း
Crisis Group အင္တာဗ်ဴး - မၾကာမီက ျမန္မာႏိုင္ငံ တိုင္းရင္းသားႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင႔္ ပတ္သက္၍
က်ယ္က်ယ္ ျပန္႔ျပန္႔ သုေတသနျပဳခဲ႔သူ ပညာရွင္ႏွင႔္ ေမးျမန္း၊ ရန္ကုန္၊ ၂၀၁၅ မတ္။ “Carter Center
ပညာရွင္အဖြဲ႕၏ ကနဦး ေတြ႕ရိွခ်က္မ်ား”, op. cit., p. 9.
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လာၾကေသာ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္က ပါတီမ်ားႏွင့္ ၂၀၁၀ တြင္ မွတ္ပံုတင္ကာ ယခုလႊတ္ေတာ္ထဲ
ေရာက္ေနၾကေသာ ပါတီသစ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။
ေယဘူယ်အားျဖင့္ ၾကည့္လွ်င္ အင္အားစုေဆာင္းမႈတြင္ တာထြက္အသာစီးရေသာ္လည္း
၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြက
ဲ ို လက္ခံမႈေၾကာင့္ အတိုက္အခံအရည္အေသြးမ်ား ထိခုိက္က်ဆင္း
သြားခဲ့ေသာ ၂၀၁၀ ပါတီမ်ား၏ ေရပန္းစားမႈသည္ မူ၀ါဒခိုင္မာ၍ သစၥာတရားႀကီးမားသည္ဟု
အမ်ားက ႐ႈျမင္ၾကေသာ ၁၉၉၀ ပါတီမ်ားဆီသို႔ ေရြ႕ေျပာင္းလ်က္ရွိသည္။

67

၂၀၁၀ ေမလက

မွတ္ပံုတင္ခဲ့ေသာ မြန္ေဒသလံုးဆုိင္ရာဒီမုိကေရစီပါတီသည္ မြန္အသိုင္းအ၀ိုင္းတြင္ အခိုင္အမာ
ေထာက္ခံမႈရရွိကာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၆ ေနရာ အႏုိင္ရၿပီး တတိယအႀကီးဆံုး တိုင္း
ရင္းသားပါတီ (အားလံုးထဲတင
ြ ္ ပဥၥမေျမာက္ အႀကီးဆံုးပါတီ) ျဖစ္လာခဲ့သည္။ သိ႔ရ
ု ာတြင္ ၁၉၉၀
ခုႏွစ္က ပင္မမြန္ပါတီကို ျပန္လည္အသက္သြင္းကာ ၂၀၁၂ ဇူလိုင္တြင္ ျပန္လည္မွတ္ပံုတင္ခဲ့
ေသာ မြန္အမ်ိဳးသားပါတီအေပၚ မြန္အသိုင္းအ၀ိုင္း၏ လူထုေထာက္ခံအားေပးမႈ တျဖည္းျဖည္း
ျမင့္တက္လာေနပံုရသည္။

68

ရွမ္းျပည္နယ္တြင္လည္း (ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးႏွင့္ NLD ၿပီးလွ်င္ တတိယ

အႀကီးဆံုး) ၂၀၁၀ မွတ္ပံုတင္ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ားဒီမုိကေရစီပါတီႏွင့္ အတုိက္အခံႏိုင္ငံေရး
သမား ဦးခြန္ထြန္းဦး ေခါင္းေဆာင္ေသာ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ ရွမ္းအမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီ
အဖြ႕ဲ ခ်ဳပ္တုိ႔ အၾကားတြင္ အလားတူဒိုင္းနမစ္အေရြ႕ကို ေတြ႕ျမင္ႏုိင္သည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံျပည္မတြင္လည္း ဆင္တူယိုးမွား အေျခအေနတစ္ခုရွိသည္။ NLD ပါတီ သည္
၁၉၉၀

ေရြးေကာက္ပြတ
ဲ ြင္

ေအာင္ပြခ
ဲ ံခဲ့ေသာ္လည္း

၂၀၁၀ေရြးေကာက္ပြမ
ဲ ်ားကို

သပိတ္

ေမွာက္ခဲ့သည္။ NLD ခြထ
ဲ ြက္အဖြဲ႕ NDF အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအင္အားစုပါတီသည္ ၂၀၁၀ ေရြး
ေကာက္ပြ၀
ဲ င္ကာ ေနရာအခ်ိဳ႕အႏိုင္ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါ NLD ပါတီ၏ လႊမ္းမိုးဖံုးအုပ္မႈ ကို
ခံလိုက္ရၿပီး ျပန္လည္ပူးေပါင္းႏုိင္မည့္ အလားအလာလည္း မရွိေတာ့ေပ။
ထုိကဲ့သ႔ို စည္းလံုးမႈပ်က္ျပားႏုိင္ျခင္း၊ ဆႏၵမဲျပန္႔က်ဲသြားႏုိင္ျခင္းစေသာ စိုးရိမ္ပူပန္မႈ မ်ား၏
တြန္းအားေၾကာင့္ တုိင္းရင္းသားႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္အမ်ားစုအၾကားတြင္ ၁၉၉၀ ပါတီ မ်ားႏွင့္
၂၀၁၀

ပါတီမ်ား

ပူးေပါင္းမႈသည္

ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထိုက္သည္ဟူေသာ

နားလည္လက္ခံမႈ

တစ္ရပ္ရွိလာသည္။ မြန္ႏွင့္ ရွမ္းပါတီမ်ားသည္ မခိုင္မာေသာ သေဘာတူညီမႈမ်ားရရွိထား
ေသာ္လည္း တကယ္လိုအပ္သည့္ ပုဂၢိဳလ္ဆုိင္ရာ၊ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးကိုမူ
69

ဖမ္းဆုပ္၍ မရႏုိင္ေသးေပ။

67

တုိင္းရင္းသားႏုိင္ငံေရးအသိုင္းအ၀ိုင္းတြင္ ေအာင္ျမင္ေသာ ပူး

Crisis Group အင္တာဗ်ဴး - မၾကာမီက ျမန္မာႏိုင္ငံ တိုင္းရင္းသားႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင႔္ ပတ္သက္၍
က်ယ္က်ယ္ ျပန္႔ျပန္႔ သုေတသနျပဳခဲ႔သူ ပညာရွင္ႏွင႔္ ေမးျမန္း၊ ရန္ကုန္၊ ၂၀၁၅ မတ္။
68
Crisis Group အင္တာဗ်ဴး - မြန္ျပည္နယ္ႏွင႔္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ၂၀၁၄ ႏိုဝင္ဘာ။ အစပိုင္းတြင္မြန္အမ်ိဳး
သားပါတီသည္ မြန္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီအျဖစ္မွတ္ပံုတင္ခ႔ေ
ဲ သာ္လည္း ၂၀၁၄ မတ္လတြင္ အမည္ေျပာင္းခဲ႔ပါသည္။
၁၉၉၀ ခုႏွစ္က မြန္အမ်ိဳးသားဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦးအျဖစ္မွတ္ပံုတင္ခဲ႔ပါသည္။
69
Crisis Group အင္တာဗ်ဴး - ၂၀၁၀ မွစ၍ တိုင္းရင္းသားႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင္႔ေမးျမန္းခဲ႔သည္။
ခ်င္းပါတီႏွစ္ ခုသည္ ေပါင္းစည္းရန္ ၂၀၁၃ ဧၿပီတြင္ သေဘာတူခဲ႔ေသာ္လည္း ယခုထိမေပါင္းႏိုင္ေသးပါ။
ႏွစ္ခုစလံုးမွာ ၂၀၁၀ကပါတီ မ်ားျဖစ္သည္။ ၁၉၉၀ က ပါတီျဖစ္ေသာ ခ်င္းဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ ၂၀၁၄
ဇူလိုင္တြင္ ျပန္လည္မွတ္ပံုတင္သည္။
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ေပါင္းမႈ တစ္ခုထဲသာရွိၿပီး ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြ၀
ဲ င္ ရခိုင္တုိင္းရင္းသားမ်ားဖြ႕ံ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး
ပါတီႏွင့္ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြ၀
ဲ င္ ရခိုင္ဒီမုိကေရစီအဖြ႕ဲ ခ်ဳပ္ (၂၀၁၂ ေမလတြင္ ျပန္လည္မွတ္ပံု
တင္) တိ႔ု ၂၀၁၄ မတ္လတြင္ ပူးေပါင္း၍ ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီကို ဖြ႕ဲ စည္းကာ ယခင္ရွိခဲ့ေသာ
70

ပါတီႏွစ္ခုကို ေကာ္မရွင္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ မွတ္ပံုတင္ ဖ်က္သိမ္းလိုက္ၾကသည္။

ႏိုင္ငံအႏွ႔ရ
ံ ွိ မဲဆႏၵနယ္အမ်ားစုတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ အလားအလာရွိေသာ ပါတီႀကီး
71

ႏွစ္ခသ
ု ာရွိၿပိး ယင္းတိ႔မ
ု ွာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီႏွင့္ NLD ပါတီတုိ႔ျဖစ္သည္။

ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီသည္

သိသိသာသာအာဏာကို ဆုပ္ကိုင္ထားေသာ အားသာခ်က္ရွိၿပီး၊ NLD ပါတီမွာမူ စံျပဳထိုက္ ေသာ
ပါတီေခါင္းေဆာင္၏

ၾသဇာေၾကာင့္

ျပည္မရွိ

ဗမာလူမ်ားစုနယ္ေျမမ်ားတြင္

အႀကီးအ

က်ယ္ေရပန္းစားမႈကို ရရွိထားသည္။ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီသည္ ၂၀၁၀ မတုိင္မီက ႏုိင္ငံပိုင္ရင္းျမစ္
မ်ား၏ အေထာက္အပ့ံျဖင့္ ႏုိင္ငံအႏွ႔႐
ံ ံုးမ်ား၊ ၀န္ထမ္းမ်ားထားရွိႏုိင္ေသာ ႀကီးမားသည့္ ကြန္ ယက္၊
အစိုးရဌာနဆုိင္ရာတို႔ႏွင့္ အဆက္အသြယ္ေကာင္းမႈ၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားစြာ ႏွင့္
ေဒသဆုိင္ရာရန္ပံုေငြမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားမႈ အစရွိေသာ အားသာခ်က္မ်ား၏ တြန္းအားျဖင့္
ေထာက္ခံမႈရေအာင္ တည္ေဆာက္ရန္ စုစည္းႀကိဳးပမ္းရာတြင္ အထိုင္က်လ်က္ရွိသည္။ အခ်ိဳ႕
နယ္ေျမမ်ား၌ အိမ္တိုင္ရာေရာက္မဲဆြယ္ရာတြင္ ယင္းပါတီေထာက္ခံသူမ်ားအား အေသးစား
ေခ်းေငြအပါအ၀င္ ေငြေၾကးအကူအညီေပးရန္ ကတိေပးမႈမ်ားျပဳလုပ္ေနသည္ဟူေသာ စြပ္စြဲ မႈမ်ား
ထြက္ေပၚေနသည္။ တစ္ဖက္တြင္ NLD ပါတီကလည္း ဇန္န၀ါရီလတြင္ ဒီလိႈင္းဂ်ာနယ္ကို
ျပန္လည္ထုတ္ေ၀ျခင္း၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရးေကာ္မတီကို ဖြ႕ဲ စည္းျခင္းတု႔ျိ ဖင့္
ေအာင္ပြခ
ဲ ံရန္ စိတ္ခ်ယံုၾကည္ေနပံုရေသာ္လည္း ေယဘူယ်အားျဖင့္မူ တက္ၾကြမႈႏွင့္ ထင္သာ
ျမင္သာရွိမႈ အလြန္နည္းပါးေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။
ဤပြတ
ဲ ြင္

ဘယ္လိုကစားၾကမလဲ

72

ဆိုသည္ကို

ေသခ်ာေပါက္မေျပာႏုိင္ေသာ္လည္း

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအေနျဖင့္ အလြန္အမင္းလူႀကိဳက္နည္းျခင္း၊ ယခင္တပ္မေတာ္အစိုးရေဟာင္း ႏွင့္
ခြမ
ဲ ရေအာင္နီးစပ္ေသာ အဆက္အသြယ္ရွိျခင္း၊ တစ္ဖန္ NLD ပါတီကလည္း လူမ်ားစုအ တြက္
အနာဂါတ္ေကာင္းမြန္ေရးလိုလားေတာင့္တမႈကို ကာလရွည္ၾကာ ကိုယ္စားျပဳခဲ့ျခင္း စ ေသာ
အခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ျပည္မတြင္ NLD ပါတီအေပၚ၊ ေတာင္တန္းေဒသတြင္ တိုင္းရင္းသား
ပါတီမ်ားအေပၚ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအႏုိင္ရသည္ကို ျမင္ေတြ႕ရဖိ႔ု အလြန္တရာခက္ခဲေပလိမ့္မည္။

70

Crisis Group အင္တာဗ်ဴး - ရခိုင္ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ရန္ကုန္ႏွင႔္ စစ္ေတြ၊ ၂၀၁၄ ဇူလိုင္။
ဧၿပီလ ၃ ရက္ေန႔က အင္တာဗ်ဴးတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က “ေရြးေကာက္ပြဲကို သပိတ္ေမွာက္တာဟာ အ
ေကာင္းဆံုးေရြးခ်ယ္ျခင္းလို႔မထင္ပါဘူး။ ဒါေပမယ္႔ဒီနည္းကိုလည္းခ်န္ထားခဲ႔လို႔ေတာ႔မရပါဘူး။ ကၽြန္မတိ႔ေ
ု ရြးစရာ
နည္း
ေတြ
အမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္တံခါးဖြင္႔ထားဆဲပါ”
ဟုဆိုသည္။
၎မွာအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးေဆြးေႏြးမႈမတိုင္မီႏွင္႔
မဲဆယ
ြ ္
ျခင္းဆိုင္ရာ
စည္းမ်ဥ္းမ်ားမထုတ္ျပန္မီ
ဖိအားေပးသည္႔ ဗ်ဴဟာျဖစ္ဖြယ္ရိွပါသည္။ ၎တို႔ အႏိုင္ရဖို႔မ်ားသည္႔ ေရြး ေကာက္ပြဲကို သပိတ္ေမွက္ရန္
လံုးလံုးျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္မရိွေပ။
72
“USDP သည္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားထံ အေရာက္သြားရန္ တြန္းအားေပး”, The Irrawaddy, 12 January 2015. “NLD
သည္ အပတ္စဥ္ဂ်ာနယ္ကို ျဖန္႔ခ်ီေရးျပႆနာျဖစ္ေနသည္႔ၾကားမွ ျပန္လည္ျဖန္႔ခ်ီသည္”, Myanmar Times, 28
January 2015; “NLD မဲဆယ
ြ ္စည္းရံုးေရးေကာ္မတီဖ႕ြဲ စည္း”, Myanmar Times, 13 February 2015.
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တစ္ဖန္ မဲအမ်ားဆံုးရသူ အႏိုင္စနစ္ကလည္း ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၏ အ႐ံႈးကိုသာ ျဖစ္ေပၚေစလိမ္႔
မည္။
(ဃ) မဲဆႏၵနယ္ေျမမ်ား
မဲဆႏၵနယ္ေျမမ်ား သတ္မွတ္ရန္ လုပ္ငန္းစဥ္အဆင္႔ဆင္႔ကို အေျခခံဥပေဒတြင္ ျပဌာန္းထားျပီး
ျဖစ္ပါသည္။ အမ်ိဳးအစား ေလးမ်ိဳးရိွပါသည္ 

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

။ ျမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၃၃၀ တြင္ မဲဆႏၵနယ္ေျမတစ္ခုစီရိွပါသည္။ က်န္ရိွ

ေသာ ၁၁၀ ေနရာမွာ တပ္မေတာ္မွ ခန္႔အပ္ေသာ တိုယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ ျဖစ္ပါ သည္။


အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ။

ျပည္နယ္ႏွင္႔ တိုင္းေဒသၾကီး ၁၄ ခု အတြက္ တစ္ခုစီလွ်င္ မဲ

ဆႏၵနယ္ေျမ ၁၂ ခုစီ သတ္မွတ္ထားျပီး စုစုေပါင္း ၁၆၈ ေနရာ ရိွပါသည္။ ျမိဳ႕နယ္မ်ား
ကိုေပါင္း၍ မဲဆႏၵနယ္ေျမတစ္ခုအျဖစ္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ျမိဳ႕နယ္တစ္ခုကို တစ္ခုစီ၏ လူဦးေရ
ကိၾု ကည္႔ကာ ႏွစ္ျမိဳ႕နယ္အျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ပါသည္။ က်န္ရိွေသာ ၅၆ ေနရာမွာ တပ္မ ေတာ္မွ
ခန္႔အပ္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ျဖစ္ပါသည္။


ျပည္နယ္ႏွင္႔ တိုင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္မ်ား ။ ျမိဳ႕နယ္တစ္ခုစီကို ခန္႔မွန္းေျခတူညီ ေသာ
73

လူဦးေရျဖင္႔ မဲဆႏၵနယ္ေျမႏွစ္ခုခြပ
ဲ ါသည္။
တိုက္ရိုက္စီမံခန္႔ခြေ
ဲ သာ
ျခားလႊတ္ေတာ္မ်ားကဲ႔သ႔ပ
ို င္

ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမျဖစ္ေသာေၾကာင္႔မပါဝင္ပါ။
ေလးပံုတစ္ပံုေသာေနရာမွာ

ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ျဖစ္ပါသည္။


ေနျပည္ေတာ္ရိွ ျမိဳ႕နယ္မ်ားမွာ သ မၼတမွ
တပ္မေတာ္မွ

အ

ခန္႔အပ္ေသာ

74

လူနည္းစုအတြက္ ထပ္တိုးေနရာမ်ား ။ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၆၁ ႏွင႔အ
္ ညီ ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ လူနည္းစုမဲဆႏၵနယ္ေျမမ်ား သတ္မွတ္ထားပါ သည္
(ေအာက္တြင္ၾကည္႔ပါ)။ ၂၀၁၀ တြင္ ထိုသ႔ေ
ို သာ မဲဆႏၵနယ္ေျမ ၂၉ ခု သတ္ မွတ္ထားျပီး
၎တိ႔၏
ု

နယ္ေျမမ်ားမွာ

သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္

သိ႔မ
ု ဟုတ္

တိင
ု ္းေဒသ

ၾကီး

တစ္ခုစီတြင္ရိွပါသည္။
အဘယ္ေၾကာင္႔ဆိုေသာ္ မဲဆႏၵနယ္ေျမမ်ားမွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္ေျမအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။
လူဦးေရအေပၚမူတည္၍ မ်ားစြာကြျဲ ပားျခားနားပါသည္။ မဲဆႏၵရွင္မ်ား ခြေ
ဲ ဝထားမႈမွာ သိသာစြာ ပင္
မညီမွ်မႈရိွပါသည္ 

ဤကိစၥကို အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တင
ြ ္ ေသခ်ာစြာ စဥ္းစားရန္လိုပါသည္။ အေျခခံဥပ ေဒအရ
အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္

73

လူဦးေရကို

ထည္႔သြင္းစဥ္းျခင္းမရိွပဲ

ျပည္နယ္ႏွင႔္

ျပည္နယ္ သို႔မဟုတ္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒ ပုဒ္မ ၄ ။ ၿမိဳ႕နယ္ကို ေက်းရြာနယ္နိမိတ္တ
ေလွ်ာက္မွ ခြသ
ဲ ည္။
74
အေရြးခ်ယ္ခံရေသာ မဲဆႏၵနယ္ေျမမ်ား၏ သံုးပံုတစ္ပံုႏွင႔္ ညီမွ်ေသာ (ထို႔ေၾကာင္႔ လႊတ္ေတာ္တြင္စုစုေပါင္း၏
ေလးပံုတစ္ပ)ံု ေနရာမ်ားကို တပ္မေတာ္မွ ခန္႔အပ္မည္႔သူမ်ားအတြက္ခ်န္ထားရပါသည္။

Myanmar’s Electoral Landscape
Crisis Group Asia Report N°266, 28 April 2015

တိုင္းေဒသၾကီးကို

အညီအမွ်

Page 26

ကိုယ္စားျပဳခြင္႔ျပဳထားပါသည္။

ရလဒ္အားျဖင္႔

ျမန္မာ

အမ်ားစုေနထိုင္ေသာ တိုင္းေဒသၾကီးမ်ားမွလြ၍
ဲ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ားေနထိုင္ ေသာ
ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ကိုယ္စားျပဳမႈ ပိုမိုမ်ားျပားစြာ ရရိွၾကပါသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္မွ လြ၍
ဲ
က်န္တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ားမွာ

ကိုယ္စားျပဳခြင္႔

ပိုမိုရရိွပါသည္။

တနသၤာရီ

တိုင္းေဒသၾကီးမွလြ၍
ဲ က်န္တိုင္းေဒသၾကီးအားလံုးမွာ လံုေလာက္ေသာ ကိုယ္စားျပဳ ခြင္႔
75

မရၾကေပ။


ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ မဲဆႏၵနယ္ေျမခြေ
ဲ ဝမႈ မညီမွ်ရျခင္းမွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ အသံုး ျပဳေသာ
နယ္နိမိတ္မ်ားကိုပင္ မဲဆႏၵနယ္ေျမခြရ
ဲ ာတြင္ အသံုးျပဳရန္ ဆံုးျဖတ္ျခင္း၏ ရလဒ္ျဖစ္ပါသည္။
ထို႔ေၾကာင္႔ အခ်ိဳ႕လူနည္းစုမ်ားအတြက္ လုိသည္ထက္ပို၍ ကိုယ္ စားလွယ္ေနရာ ရၾကပါသည္။
လူနည္းစုေဒသမ်ားတြင္

လူဦးေရနည္းေသာ

ျမိဳ႕နယ္အ

မ်ားအျပားရိွေနပါသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ကိုယ္စားလွယ္ေနရာခ်ထားမႈ မညီမွ် မႈအတြက္ အၾကီးဆံုးႏွင္႔
အေသးဆံုးမဲဆႏၵနယ္ေျမမ်ားကို အခ်ိဳးခ်ၾကည္႔ပါက ၄၈၀:၁ ျဖစ္သည္ကို ေတြ႕ရမည္ျဖစ္ရာ
76

ႏိုင္ငံတကာသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင႔္ ယွဥ္၍စဥ္းစားပါက အလြန္ျမင္႔မားသည္ကို ေတြ႕ရပါမည္။

ထိုကဲ႔သ႔ေ
ို သာ ပံုသ႑ာန္မမွန္မႈမ်ားမွာ ရည္ရြယ္ခ်က္ရိွရိွ လုပ္ေဆာင္ထားျခင္း မဟုတ္
သည္႔တိုင္ ေရြးေကာက္ပြစ
ဲ နစ္တစ္ခုလံုး၏ တရားမွ်တမႈႏွင႔္ ေရြးေကာက္ပြက
ဲ ို အမ်ားအသိအ
မွတ္ျပဳမႈတို႔တြင္ အားနည္းေစပါသည္။ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ခြေ
ဲ ဝေနရာခ်ထားမႈကို မွားယြင္း
စြာလုပ္ေဆာင္မႈကို အေၾကာင္းျပဳ၍ စည္းရံုးေရးအတြက္ ပစ္မွတ္ထားျခင္း သိ႔မ
ု ဟုတ္ ေရြး
ေကာက္ပြဆ
ဲ ိုင္ရာခ်ဳပ္ကိုင္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အခြင႔ေ
္ ကာင္းယူျခင္းမ်ားျဖစ္လာႏိုင္ပါ သည္။
အားလံုးညီညီမွ်မွ်ခြဲေဝႏိုင္ခဲ႔သည္ဆိုဦးေတာ႔

လူဦးေရမ်ားေသာ

ေနရာထက္စာလွ်င္

နည္းေသာေနရာတြင္ မဲေပးမည္႔သေဘာထားအေပၚ (တရားဝင္နည္းျဖင္႔ျဖစ္ေစ တရားမဝင္
နည္းျဖင္႔ျဖစ္ေစ) ၾသဇာလႊမ္းရန္ ပို၍လြယ္ကူပါသည္။ ထိ႔ေ
ု ၾကာင္႔ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္တြင္ ေသး
ငယ္ေသာ မဲဆႏၵနယ္မ်ားသည္ ပါတီကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင္႔ ေရြးေကာက္ပေ
ြဲ စာင္႔ၾကည္႔သူမ်ား က
ဦးစားေပးအျဖစ္ ေစာင္႔ၾကည္႔လာႏိုိင္ေသာ ေနရာမ်ားျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။ ျပည္သ႔လ
ူ ႊတ္ ေတာ္တြင္
မဲဆႏၵနယ္ေျမခြဲေဝမႈ မညီမွ်ျခင္းမ်ားကို ကုစားရန္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္မႈ လိုအပ္ပါ သည္။
ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္

ရႈတ္ေထြးေသာ

ခရိုင္နယ္နိမိတ္

ျပန္လည္သတ္မွတ္ရသည္႔

လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ၿပီး အခ်ိန္ယူရတတ္ကာ နယ္ေျမျပန္လည္သတ္မွတ္မႈေၾကာင္႔ ပါတီတစ္ခုအေပၚ
မမွ်တသည္႔ အခြင႔အ
္ ေရးေပးျခင္းကဲ႔သ႔ေ
ို သာ အျခားအႏၲရာယ္မ်ားျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည္။

75

တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္ ၇ ခု ရိွသည္႔အနက္ ၄ ခုမွာ လူဦးေရ ၂ သန္းထက္နည္းပါသည္ (ကယား ၃ သိန္း၊ ခ်င္း ၅
သိန္း၊ ကရင္ ၁.၆ သန္း၊ ကခ်င္ ၁.၇ သန္း)။ တိုင္းေဒသႀကီး ၇ ခုတြင္ တနသၤာရီ (၁.၄ သန္း) မွလြ၍
ဲ ၂
သန္းေက်ာ္ပါ
သည္။
ဤအစီရင္ခံစာမွ
လူဦးေရကိန္းဂဏန္းမ်ားမွာ
၂၀၁၄
သန္းေခါင္စာရင္းမွ
ကနဦးရလဒ္မ်ားျဖစ္သည္။
76
ရန္ကုန္မွ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္တြင္ လူဦးေရ ၆၈၇,၀၀၀ ရိွ၍ ကိုကိုးကွ်န္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၁,၄၀၀ ရိွရာ ပွ်မ္းမွ်
၁၅၆,၀၀၀ ဦး ရိွသည္။
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အျခားအဓိကက်ေသာ စိုးရိမ္မႈတစ္ခုမွာ လူနည္းစုမ်ားအတြက္ ထပ္တိုးေနရာမ်ားႏွင႔္
ဆိုင္ေသာ မဲဆႏၵနယ္ေျမသတ္မွတ္မႈမ်ားျဖစ္ပါသည္။ တိုင္းေဒသႀကီး သိ႔မ
ု ဟုတ္ ျပည္နယ္
77

တစ္ခုတြင္ လူနည္းစုလူဦးေရသည္ ၅၁,၄၀၀ ေက်ာ္ပါက

၎တိ႔၏
ု ေဒသဆိုင္ရာလႊတ္ေတာ္

တြင္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခြင္႔ရိွပါသည္။

78

၎ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္

သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းရင္းသားအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားႏွင္႔ဆိုင္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္
ျပည္နယ္/ တိုင္းေဒသႀကီးဆိုင္ရာ တိုင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီးမ်ားအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရ
ပါသည္။ အဆိုပါဝန္ႀကီးမ်ား၏ ၾသဇာႏွင႔္ ပါဝါမွာ အကန္႔အသတ္ရိွေနေသာ္ျငားလည္း ၎တိ႔မ
ု ွာ
ပိုမို၍ ထင္ရွားလာျခင္းေၾကာင္႔ ေရြးေကာက္ပြအ
ဲ ၿပီးတြင္လည္း ဤပံုစံအတိုင္းဆက္သြားဖြယ္ရိွ
ပါသည္။ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္က ၎တိ႔အ
ု တြက္ မဲဆႏၵနယ္ေျမ ၁၉ ခု သတ္မွတ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္တင
ြ ္
ပြင႔လ
္ င္းျမင္သာမႈမရိွသည္႔ ကိစၥရပ္သံုးခုရိွပါသည္ 

ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအတြက္

စဥ္းစားရာတြင္

မည္သည္႔တိုင္းရင္းသားမ်ားက

သတ္

မွတ္ခ်က္ျပည္႔မီသည္ဆိုသည္မွာ ရွင္းလင္းမႈမရိွေပ။ တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳထား ေသာ
တိုင္းရင္းသား

၁၃၅

မ်ိဳးရိွေနရာ

ထည္႔သြင္းစဥ္းစားရမည္႔

မ်ားစြာအျငင္းပြားဖြယ္ရိွေနၿပီး

တိုင္းရင္းသားမ်ားစြာ

ရိွေနပါသည္။

စာရင္းအရ
ထိုအထဲမွ

မ်ားစြာ

အဓိ

က

79

တိုင္းရင္းသားရွစ္မ်ိဳး (ဗမာႏွင္႔ တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္ ၇ ခုမွ လူမ်ိဳး ) ရိွၿပီး က်န္
တိုင္းရင္းသားမ်ားမွာ အဆိုပါအဓိကတိုင္းရင္းသား ၈ မ်ိဳးမွ ဆင္းသက္လာေသာ အုပ္စု
မ်ားျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အဓိကတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးကိုသာ အသံုးျပဳပါ သည္
(ဥပမာ - မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးႏွင႔္ ရခိုင္ျပည္နယ္တို႔ တြင္
လူနည္းစုကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေနရာအတြက္

ခ်င္းလူမ်ိဳးကိုသာ

သတ္မွတ္ပါ

သည္။

ခ်င္းလူမ်ိဳးမွ ဆင္းသက္ေသာ အုပ္စုထမ
ဲ ွ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကို မစဥ္းစားေပ)။ အခ်ိဳ႕ တြင္
အုပ္စုခမ
ြဲ ်ားကို ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေနရာေပးရန္ သေဘာတူသည္ (ဥပမာ - ရွမ္း၏
အုပ္စုခမ
ြဲ ်ားျဖစ္သည္႔ အခါလူမ်ိဳးႏွင္႔ လားဟူလူမ်ိဳး)။ ပို၍ရႈတ္ေထြးစရာမွာ ရွမ္း ျပည္နယ္တြင္
ကခ်င္ႏွင္႔

လီဆူးလူမ်ိဳးႏွစ္ခု

ေနရာေပးထားျခင္းျဖစ္သည္။
ျဖစ္ပါသည္။

စလံုးအတြက္

တကယ္တမ္းတြင္

ေရြးေကာက္ပြေ
ဲ ကာ္မရွင္၏

လူနည္းစုကိုယ္စားလွယ္

လီဆူးမွာ

အဆိုအရ

ကခ်င္လူမ်ိဳး၏

အုပ္စုခြဲ

ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအတြက္

အႀကံဳးဝင္မည္႔ အမ်ိဳးအစားသတ္မွတ္မႈမ်ားမွာ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ တာဝန္
ျဖစ္သည္ဟု ဆိုပါသည္။

77

80

သတ္မွတ္ခ်က္မွာ ႏိုင္င႔လ
ံ ူဦးေရ၏ ၀.၁ ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၄ သန္းေခါင္စာရင္း အစမ္းစာရင္းအရ ၅၁.၄
သန္း ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ဆံုးစာရင္းကို ၂၀၁၄ ေမလတြင္ ထုတ္ျပန္မည္ျဖစ္သည္။
78
ထိုသ႔ေ
ို ပးရျခင္းမွာ ၎တို႔သည္ ထိုတိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္၏ အဓိကအုပ္စုမဟုတ္သည္႔ျပင္
ထိုေဒသ တြင္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင္႔ရေဒသမရိွသူမ်ားျဖစ္သည္။
79
ခ်င္း၊ ကခ်င္၊ ကယား၊ ကရင္၊ မြန္၊ ရခိုင္ႏွင႔္ ရွမ္း
80
Crisis Group အင္တာဗ်ဴး - ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၊ ေနျပည္ေတာ္၊ ဧၿပီ ၂၀၁၅။
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လူနည္းစုကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအတြက္ ျပည္႔မီရမည္႔ လူဦးေရသတ္မွတ္ခ်က္ကို ဆံုးျဖတ္ရန္
လူဦးေရကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ား
ရွင္းရွင္းလင္းလင္းမသိရေပ။
အယြင္းမ်ားရိွေသာ္လည္း

သီအိုရီအရ
၎သည္

အေျခခံလူဦးေရစာရင္းကို

ဘယ္ကရသည္
၂၀၁၄

ဆိုသည္မွာ

သန္းေခါင္စာရင္းတြင္

ေၾကာင္းက်ိဳးဆီေလ်ာ္ၿပီး

ေပးႏိုင္ပါသည္။

လည္း
အမွား

ပြင႔လ
္ င္းျမင္သာသည္႔

သိ႔ေ
ု သာ္လည္း

သန္းေခါင္စာရင္းတြင္

တိုင္းရင္းသားႏွင္႔ဆိုင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားမွာ အေစာဆံုး ၂၀၁၆ ထိတိုင္ ထုတ္
ျပန္ႏိုင္ဦးမည္႔

သေဘာမရိွေပ။

အဘယ္ေၾကာင္႔ဆိုေသာ္

တစိတ္တပိုင္းအားျဖင္႔

ဤ

ကိစၥမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြတ
ဲ ြင္ ႏိုင္ငံေရးအရ ထိလြယ္ရွလြယ္ကိစၥရပ္မ်ား ျဖစ္လာ
ႏိုင္၍ျဖစ္ပါသည္။ ေရြးေကာက္ပြေ
ဲ ကာ္မရွင္ကမူ ၎သည္ လူဦးေရႏွင္႔ပတ္သက္ေသာ
ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ား

ေပးရန္တာဝန္ရိွသည္႔

လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင္႔

လူဦး

ေရဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမွ အခ်က္အလက္ေပးပို႔မႈကို ေစာင္႔ဆိုင္းေၾကာင္း ဆိုပါသည္။ သိ႔ေ
ု သာ္
အခ်က္အလက္မ်ားမွာ

စနစ္မက်မႈ၊

အမ်ားျပည္သူ

သိရိွမႈမရိွျခင္းတို႕ေၾကာင္႔
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အမ်ားကလက္ခံမႈမရိွေပ။


ထိုမဲဆႏၵနယ္မ်ားအတြက္ မည္သူက မဲေပးရန္ သတ္မွတ္ခ်က္ျပည္႔မီသည္၊ ၎ကို မည္သူက
ဆံုးျဖတ္သည္

ဆိုသည္မ်ားမွာ

သီးျခားမဲဆႏၵရွင္စာရင္း

ရွင္းလင္းသဲကဲြမႈမရိွေပ။

ျပဳစုထားသည္႔ပံုမရိွေပ။

ထိမ
ု ဲဆႏၵနယ္မ်ား

အတြက္

အမ်ိဳးသားမွတ္ပံုတင္ကတ္

ျပားတြင္

မည္သည္႔တိုင္းရင္းသားျဖစ္သည္ ဆိုသည္ကို ေဖၚျပထားေလ႔ရိွေသာ္လည္း မဲေပးရာတြင္
ထိုကတ္ျပားကို အၿမဲတေစျပသရန္ လိုအပ္သည္ေတာ႔ မဟုတ္ေပ။ အခ်ိဳ႕ကတ္ျပားမ်ားတြင္
တိုင္းရင္းသားအမည္မ်ားစြာ

ထည္႔သြင္းထားတတ္ပါသည္။

လူနည္းစုကိုယ္စားလွယ္ေနရာမ်ားအတြက္ မဲေပးရန္ သတ္မွတ္ခ်က္ျပည္႔မီေရး ကိစၥ မ်ားကို
82

ကိုင္တြယ္ရန္ မည္သည္႔လမ္းညႊန္မွ် ေဖၚျပထားသည္ကို မေတြ႕ရေပ။

ထိုကိစၥအတြက္ ရွင္းလင္းေသာ ေဖၚျပခ်က္မ်ားမရိွျခင္း၏ ရလဒ္အျဖစ္ ၂၉ ေနရာတြင္ ၅
ေနရာ၌ ဗမာမ်ား အႀကီးအက်ယ္အႏိုင္ရပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ တိုင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ားသည္
မိမိတ႔၏
ို တႏိုင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအေနျဖင္႔ ျပည္နယ္ႏွင္႔ တိုင္းေဒသႀကီးအမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ မိမိတိုင္း
ရင္းသားလူဦးေရမ်ားကို အလြတ္သေဘာ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမႈမ်ားအား ေရြးေကာက္
ပြေ
ဲ ကာ္မရွင္က လူနည္းစုကိုယ္စားလွယ္ေနရာ သတ္မွတ္ရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ရန္ႏွင္႔
အေထာက္အထားျဖည္႔ဆီးေပးႏိုင္ရန္

81

ရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္ၾကပါသည္။

ထိ႔ေ
ု ၾကာင္႔မြန္ေခါင္း

Crisis Group Briefing, Counting the Costs, op. cit.; အင္တာဗ်ဴး - ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၊
ေနျပည္ေတာ္၊ ဧၿပီ ၂၀၁၅။ သန္းေခါင္စာရင္းတြင္ တိုင္းရင္းသားအခ်က္အလက္မွာ အျငင္းပြားဖြယ္မ်ားစြာရိွပါသည္။
လူမ်ားသည္ ၁၃၅ မ်ိဳးမွေရြးခ်ယ္ရျခင္းျဖစ္၍ ‘အျခား’ ဟုေရြးခ်ယ္မိျခင္း သို႔မဟုတ္ တိုင္းရင္းသားတစ္မ်ိဳးထက္ပို၍
ေရြး
ခ်ယ္မိျခင္းမ်ားရိွတတ္ပါသည္။
တိုင္းရင္းသားအခြဲမ်ားႏွင္႔ပတ္သက္၍
အႏၱရာယ္ကို
တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားက စိုးရိမ္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ ဥပမာအားျဖင္႔ သန္းေခါင္စာရင္းတြင္ လူမ်ိဳးခြမ
ဲ ်ားကို
ေရြးမည္႔အစား ‘ကရင္’ ဟုသာ ေရြးၾက ရန္ စည္းရံုးခဲ႔ၾကသည္။
82
“Ethnicity without Meaning, Data without Context: The 2014 Census, Identity and Citizenship in
Burma/Myanmar”, Transnational Institute, February 2014, p. 12.
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ေဆာင္မ်ားသည္ ၂၀၁၄ ႏိုဝင္ဘာလက တနသၤာရီတိုင္းတြင္ မြန္လူဦးေရစစ္တမ္း ေကာက္ယူ
83

ခဲ႔ရာ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ၆၂,၀၀၀ ဦးရိွေၾကာင္းသိရပါသည္။ သိ႔ေ
ု သာ္ ထိုအထဲမွ သံုးပံု
ႏွစ္ပံုခန္႔မွာ တရားဝင္စာရြက္စာတမ္းမ်ား ကိုင္ေဆာင္ထားႏိုင္ျခင္းမရိွၾကေပ။ အမ်ားစုမွာ အမ်ိဳး
သားမွတ္ပတ
ံု င္ကတ္ျပားမရိွေပ။ သိ႔ေ
ု သာ္အခ်ိဳ႕ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ကတ္ျပားရိွေသာ္လည္း အျခား
84

တိုင္းရင္းသားအမည္ (မ်ားေသာအားျဖင္႔ ဗမာ) ေရးသြင္းထားသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။

အစီ

ရင္ခံစာတြင္ မွတ္ပံုတင္ကတ္ျပားမရိွေသးသူမ်ားအား ထုတ္ေပးမႈႏႈန္းျမွင္႔တင္ရန္ႏွင္႔ လက္ရိွ
ကတ္ျပားမ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသားေဖၚျပခ်က္မ်ား ေျပာင္းလဲလိုသူမ်ားအတြက္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း
မ်ားေျဖေလ်ာ႔ေပးရန္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားပါဝင္ေသာ အစီရင္ခံစာကို အစိုးရ၊ ဥပေဒျပဳအဖြ႕ဲ ႏွင္႔ ေရြး
ေကာက္ပြေ
ဲ ကာ္မရွင္မ်ားသို႔ တင္ျပခဲ႔ပါသည္။
ေနာက္ထပ္ရိွေနေသးေသာ ရႈတ္ေထြးမႈမ်ားမွာ အခ်ိဳ႕လူမ်ား၏ မွတ္ပံုတင္ကတ္ျပားမ်ား
ေပၚတြင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးအမ်ားအျပား၏ အမည္မ်ားေဖၚျပထားျခင္းရိွရာ ၎ကို လူနည္းစု
ကိုယ္စားလွယ္ေနရာကိစၥႏွင႔္ မည္သို႔ဆက္စပ္၍ စဥ္းစားမည္ဆိုသည္မွာလည္း ရွင္းလင္းစြာ
မသိရေပ။ အျခားအုပ္စုမ်ားကလည္း ၎တိ႔၏
ု လူဦးေရကို ေရတြက္ရန္ အစီအစဥ္မ်ားကို ေက်
85

ညာၾကရာ ခ်င္း၊ ကရင္၊ ရွမ္းႏွင႔္ ကမန္လူမ်ိဳးမ်ားပါဝင္ပါသည္။

ထိုသို႔ကိုယ္စီလုပ္ေဆာင္ၾက

ျခင္းေၾကာင္႔ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေနရာသတ္မွတ္မႈမွာ ၎တို႔အသီးသီး၏ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ၊
ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာႏွင္႔ အဖြ႕ဲ အစည္းဆိုင္ရာ စြမ္းေဆာင္ရည္ေပၚ တစိတ္တပိုင္းမူတည္ေသာ အ
ေျခအေနကို ဦးတည္သြားႏိုင္ပါသည္။
(င) လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား
ႏွစ္ေပါင္း ေျခာက္ဆယ္ေက်ာ္ ျဖစ္ပာြ းခဲ႔ေသာ ျပည္တြင္းစစ္၏ အေမြဆိုးမ်ားျဖင္႔ ရုန္းကန္ေနရျပီး
ခိုင္မာမႈမရိွေသးေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ၾကား အေျခအေနတြင္ ရိွေနဆဲ ႏိုင္ငံတစ္ခု၏
ေရြးေကာက္ပြမ
ဲ ်ားမွာ စိုးရိမ္စရာမ်ားရိွေနေသာ လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၀ ႏွင႔္ ၂၀၁၂ က
ေရြးေကာက္ပြမ
ဲ ်ားကကဲ႔သ႔ို လံုျခံဳေရးအေျခအေနေၾကာင္႔ ေရြးေကာက္ပြမ
ဲ လုပ္ႏိုင္ေသာ နယ္
ေျမမ်ား ရိွႏိုင္သကဲ႔သ႔ို ေရြးေကာက္ပြႏ
ဲ ွင႔ဆ
္ ိုင္ေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင္႔ အျခားလံုျခံဳေရးႏွွင႔္
ဆိုိင္ေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ား မည္သည္႔ေနရာတြင္မဆို ၾကံဳရႏိုင္သည္။ ဇြန္လတြင္ ျဖစ္ေကာင္း
ျဖစ္လာႏိုင္ေသာ တစ္ျပည္လံုးအပစ္အခတ္ရပ္စေ
ဲ ရးသေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း
သည္ အဆိုပါၾကံဳရႏိုင္သည္႔ ျပႆနာမ်ား၏ တစိတ္တပိုင္းကိုသာ ဖယ္ရွားေပးႏိုင္ပါလိမ္႔မည္။

83

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတြင္လည္း
မြန္အသိုင္းအဝိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားက
ထိုသို႔ေသာ
လုပ္ေဆာင္မႈမ်ိဳးလုပ္ေဆာင္ခဲ႔ ရာ ရန္ပံုေငြအခက္အခဲေၾကာင္႔ မြန္ ၄၁၀၀၀ သာ ေဖၚထုတ္ႏိုင္ခ႔ဲသည္။
စီစဥ္သူမ်ားကေျပာၾကားရာတြင္
အမွန္တ
ကယ္မူ
တစ္သိန္းခန္႔ရိွသည္ဟုဆိုပါသည္။
ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအတြက္လည္း
မြန္လူဦးေရကို
အလားတူေကာက္ယူမႈ
ျပဳရန္
စီစဥ္ခ႔ဲေသာ္လည္း
ၿပီးစီးေၾကာင္းမေတြ႕ရေသးေပ။
84
လူနည္းစုလူဦးေရမ်ားတြင္ တရားဝင္စာရြက္စာတမ္းေပၚမွာ ဗမာဟုေရးသြင္းထားမႈမ်ားရိွသည္ ဟူေသာ
သတင္းမ်ား ကို ကာလရွည္ၾကာကပင္ ၾကားခဲ႔ဘူးပါသည္။
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See, “Ethnicity without Meaning”, op. cit. p. 14.
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လံုျခံဳေရးအေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင္႔ ေရြးေကာက္ပြက
ဲ ို ပယ္ဖ်က္ျခင္းသည္ အကဲဆတ္ေသာ
ကိစၥရပ္တစ္ခုျဖစ္ျပီး ပြင႔လ
္ င္းျမင္သာစြာ ကိုင္တြယ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ သိ႔မ
ု ဟုတ္ပါက ဤသို႔
ေသာ မဲေပးခြင္႔ ဆံုးရံႈးျခင္းသည္ ေရြးေကာက္ပြက
ဲ ို အမ်ားအသိအမွတ္ျပဳမႈအေပၚလည္းေကာင္း
သိ႔မ
ု ဟုတ္ ရလဒ္အေျပာင္းအလဲအေပၚလည္းေကာင္း သက္ေရာက္မႈရိွႏိုင္ပါသည္။ တိတိပပဆို
ရေသာ္ လူနည္းစုအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားကိုမွ ႏိုင္ငံေရးအေၾကာင္းျပခ်က္အတြက္ ေရြးခ်ယ္၍ မ်က္
ႏွာသာမေပးလိုျခင္းျဖစ္သည္ဟု ရႈျမင္မႈမ်ားထြက္ေပၚလာႏိုင္သည္။ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္က ေကာ္မရွင္
သည္

မဲေပးရမည္႔နယ္ေျမစာရင္းမေက်ညာမီ

ရက္သတၱပါတ္အနည္းငယ္အလိုတြင္

ေရြး

ေကာက္ပြဲက်င္းပႏိုင္ျခင္းမရိွသည္႔ နယ္ေျမမ်ားကို အသိေပးခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ႔ရာ “ ၎တိ႔သ
ု ည္
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လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပရန္ အေနအထားမရိ”ွ ဟု ဆိုပါသည္။

အ

ဆိုပါနယ္ေျမအမ်ားစုမွာ တိုင္းရင္းသားနယ္စပ္ေဒသမ်ားရိွ လံုျခံဳမႈမရိွေသာ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ပဋိပကၡ
ေဒသမ်ားျဖစ္သည္။ ၎တိ႔တ
ု ြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ရိွ “ ‘ဝ’ ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးတပ္ (UWSA)”
ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္မွ ‘ဝ’ ခြင႔မ
္ ျပဳေသာ ျမိဳ႕နယ္ ၄ ခု၊ ကခ်င္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အတြက္ မဲဆႏၵ
နယ္ေျမ ၂ ခုႏွင႔္ ျမိဳ႕နယ္ ၃၂ ျမိဳ႕နယ္အတြင္းရိွ (မဲဆႏၵနယ္ေျမ အားလံုးမဟုတ္) ေက်းရြာ ၃၀၀
ခန္႔ ပါဝင္ျပီး သက္ေရာက္မႈအမ်ားဆံုးခံရေသာ ျပည္နယ္မွာ ကရင္ျပည္နယ္ျဖစ္သည္။ ေရြး
ေကာက္ပြက
ဲ ်င္းပရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေသာ ေနရာမ်ားကို တပ္မေတာ္က ေကာ္မရွင္သ႔ို အေၾကာင္း
ၾကားပါသည္။ အေသးစိတ္ အေၾကာင္းျပခ်က္ကိုမူ ေဖၚျပျခင္းမရိွေသာေၾကာင္႔ ထိုသို႔ဆံုးျဖတ္
ခ်က္ခ်ရျခင္းေနာက္ကြယ္တြင္ လံုျခံဳေရးကိစၥကို ထည္႔သြင္းစဥ္းစားရျခင္းထက္စာလွ်င္ ႏိုင္ငံေရး
အေၾကာင္းမ်ားပါေလမလားဟူေသာ ေမးခြန္းမ်ားထြက္ေပၚေစပါသည္။
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မၾကာေသးမီက ကိုးကန္႔ေဒသတြင္ ျပင္းထန္ေသာ တိုက္ပြမ
ဲ ်ားျဖစ္ပာြ းျခင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္
ေျမာက္ပိုင္းႏွင္႔ ကခ်င္ျပည္နယ္၏ အျခားေဒသမ်ားတြင္တိုက္ပြဲငယ္မ်ားျဖစ္ပာြ းေနျခင္း၊ အစိုးရ
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မထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္သည္႔နယ္ေျမအခ်ိဳ႕ရိွေနျခင္းႏွင္႔

အျခားနယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္

မလံုမျခံဳရိွေန

ျခင္းမ်ားရိွေနရာ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပရန္ ခက္ခဲေသာ သိ႔မ
ု ဟုတ္ မျဖစ္ႏိုင္ေသာ ျမိဳ႕နယ္ႏွင္႔
ေက်းရြာအမ်ားအျပားရိွေနႏိုင္ပါသည္။ ေရြးေကာက္ပြမ
ဲ က်င္းပႏိုင္သည္႔ေနရာကို ဆံုးျဖတ္ရန္
ပြင႔လ
္ င္းျမင္သာျပီး တာဝန္ခံမႈရိွေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ရိွေရးသည္ အေရးၾကီးပါသည္။ ေကာ္မရွင္၏
အဆိုအရ ဆံုးျဖတ္ရန္ အဓိကအခ်က္ႏွစ္ခ်က္ကို အသံုးျပဳမည္ဟုဆိုပါသည္။ ပထမတစ္ခုမွာ
ထိုေဒသတြင္ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းျပဳစုႏိုင္ျခင္းရိွ မရိွျဖစ္ျပီး ဒုတ္ယတစ္ခုမွာ မဲေပးမႈကို စီမံခန္႔ခႏ
ြဲ ိုင္ ရန္
လြတ္လပ္စြာ လႈပ္ရွားသြားလာႏိုင္ျခင္းရိွ မရိွ တို႔ျဖစ္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ဒုတိယ
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“ေရြးေကာက္ပြဲမက်င္းပႏိုင္ေသာေဒသမ်ား” ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ ေက်ညာခ်က္ငါးခု၊
၉၉/၂၀၁၀ မွ ၁၀၃/ ၂၀၁၀၊ 16 September 2010.
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Crisis Group အင္တာဗ်ဴး - ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ႏွင္႔ အနီးကပ္အလုပ္လုပ္ေနသူတစ္ဦး၊
ရန္ကုန္၊ ၂၀၁၅ ေဖေဖၚဝါရီ
88
ထိုသို႔ေသာ ေဒသမ်ားတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္မွ အစိတ္အပိုင္းမ်ားပါသကဲ႔သို႔ ဝ ထိန္းခ်ဳပ္ေသာ ေဒသႏွင္႔
မိုင္းလားျမိဳ႕ နယ္မ်ားပါလာႏိုင္သည္။
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အခ်က္မွာ သက္ေရာက္မႈမ်ားရိွႏိုင္ပါသည္။

Page 31

အေၾကာင္းမွာ ေဒသဆိုင္ရာ ေရြးေကာက္ပြေ
ဲ ကာ္

မရွင္အဖြ႕ဲ ခြ၏
ဲ အဖြ႕ဲ ဝင္မ်ားမွာ တပ္မေတာ္သားေဟာင္းမ်ားျဖစ္ေနတတ္၍ ျဖစ္သည္။
ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပသည္႔

ေနရာမ်ားတြင္ပင္

ျပႆနာၾကံဳေတြ႕ရႏိုင္

သည္႔

လံုျခံဳေရးႏွင္႔ဆိုင္ေသာ

နယ္ေျမအေတာ္မ်ားမ်ားရိွပါသည္။

တိုင္းရင္းသားအုပ္စုအေတာ္မ်ားမ်ားႏွင႔္

တင္းမာမႈမ်ား

ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာကိစၥမ်ားကို

ပိုမို၍

ရိွေနရာ

၎တိ႔သ
ု ည္

ျပႆနာၾကံဳရေစႏိုင္ပါသည္။

သရုပ္လကၡဏာႏွင္႔ဆိုင္ေသာ ႏိုင္ငံေရးဖက္သို႔ အားေကာင္းစြာ ယိမ္းလ်က္ရိွရာ တိုင္းရင္းသား
မ်ားေရာေထြးေနထိုင္သည္႔ မဲဆႏၵနယ္ေျမမ်ားမွာ ျပႆနာစတင္ေပၚေပါက္ႏိုင္သည္႔ အထင္အ
ရွားေနရာမ်ားျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင္႔ ရွမ္းႏွင႔္ ပအိုဝ္႔၊ ရွမ္းႏွင္႔ ကခ်င္ တဝက္စီေရာေထြးေနထိုင္
သည္႔ နယ္ေျမမ်ားမ်ားျဖစ္ပါသည္။
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တင္းမာမႈအခ်ိဳ႕သည္ အၾကမ္းဖက္မႈအျဖစ္ ဦးတည္သာြ း

ႏိုင္သည္႔ အႏၲရာယ္အမွန္တကယ္ရိွေနပါသည္။
ႏိုင္ငံေရးပါတီႏွစ္ခုၾကား
တိုိင္းရင္းသားနယ္ေျမတစ္ခုတည္း၌

(သိ႔မ
ု ဟုတ္

ထိထ
ု က္ပို၍)

ကိုယ္စားျပဳမႈရရန္

တြင္
ၾကိဳးပမ္းၾကရင္း

အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားျဖစ္လာႏိုင္သည္႔ အႏၲရာယ္လည္းရိွပါ သည္။ အထူးသျဖင္႔ ပါတီတစ္ခုခုက
ပိုမိုရင္းႏွီးေသာ
ပိုမိုၾကီးမားေသာ

အဆက္အသြယ္မ်ားရိွေနသည္႔
ေထာက္ခံမႈျပဳေနသည္႔

သိ႔မ
ု ဟုတ္

ေနရာမ်ားတြင္ျဖစ္ပါ

လက္နက္ကိုင္အုပ္စုတစ္ခုက
သည္။

အေျခခံဥပေဒႏွင္႔

ေရြးေကာက္ပြဥ
ဲ ပေဒမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကို တရားမဝင္အဖြဲ႕ အစည္းမ်ား သိ႔မ
ု ဟုတ္
လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားႏွင္႔

ခ်ိတ္ဆက္ျခင္းမျပဳရန္တားျမစ္ထားျပီး
91

ပါတီမွတ္ပံုတင္ဖ်က္သိမ္းခံရႏိုင္သည္အထိ အျပစ္ေပးခံရႏိုင္သည္ဟု ေဖၚျပထားပါသည္။

ထိ႔ု

ေၾကာင္႔ ၎တိ႔သ
ု ည္ တားျမစ္ထားသူမ်ားႏွင္႔ အခ်ိတ္အဆက္ရိွေၾကာင္း ေက်ညာထားသူမ်ား
သိ႔မ
ု ဟုတ္ အခ်ိတ္အဆက္ရိွသည္႔ ျပည္သူမ်ားႏွင္႔ ေရွာင္ရွားရပါမည္။ သိ႔ေ
ု သာ္လည္း တစ္ႏိုင္ငံ
လံုးအပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္လက္မွတ္ေရးထိုးျပီးပါက လက္မွတ္ေရးထိုးေသာ လက္နက္ကိုင္အဖြ႕ဲ မ်ား
သည္ တရားမဝင္အဖြဲ႕အစည္းစာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္ခံရမည္ျဖစ္ရာ အေျခအေနမွာေျပာင္းသြားႏိုင္
သည္။ သိ႔ေ
ု သာ္ လက္ရိွတရားမဝင္အဖြ႕ဲ မ်ားတြင္ ဆင္ဆင္ျခင္ျခင္ျပဳလုပ္ေသာ အခ်ိတ္အဆက္
မ်ား သိ႔မ
ု ဟုတ္ ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ အခ်ိတ္အဆက္မ်ားမရိွဟု မဆိုလိုေပ။ အခ်ိဳ႕လက္နက္ကိုင္
အုပ္စုမ်ားသည္ ထိသ
ု ႔ေ
ို သာ အခ်ိတ္အဆက္ေၾကာင္႔မဟုတ္ပဲႏွင္႔ပင္ ပါတီတစ္ခုအား ပိုမိုႏွစ္
သက္မႈရိွေနႏိုင္သည္။
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Crisis Group အင္တာဗ်ဴး - ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၊ ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၀၁၅ ဧၿပီ။ ၎မွာ ၂၀၁၀
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပဥ
ြဲ ပေဒ အပိုဒ္ ၅၀ (၂၀၁၁ တြင္ျပင္ဆင္) ႏွင႔အ
္ ညီျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ႏွင႔္
ျပည္နယ္ႏွင႔္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဥပေဒႏွင္႔လည္းညီပါသည္။
90
ဥပမာ- ေမာက္မယ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ “ပအိုဝ႔ေ
္ ခါင္းေဆာင္က ရွမ္းသူပုန္မ်ားသည္ သူ႔စစ္သားမ်ားကို
ဖမ္းဆီးထားသည္ဟူ ေသာ စြပ္စခ
ြဲ ်က္အေပၚ စိုးရိမ္မႈရိွသည္”, The Irrawaddy, 22 September 2014; “ရွမ္းႏွင္႔
ပအိုဝ႔ၾ္ ကားတြင္ ေဆြးေႏြး ပြဲပ်က္”, Myanmar Times, 24 November 2014; and “‘ကခ်င္ျပည္နယ္မွ
ပဋိပကၡအတြင္း ရွမ္းနီမ်ား ပိတ္မ”ိ , Myanmar Times, 16 November 2012.
91
အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၀၇ (ခ)
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ဤသို႔ေသာအေျခအေနသည္ ပါတီမ်ား သို႔မဟုတ္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားဆီသ႔ို ဖိအားမ်ား၊ ျခိမ္း
ေျခာက္မႈမ်ား သိ႔မ
ု ဟုတ္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအျဖစ္ ရလဒ္မ်ား ထြက္လာႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာအား
ျဖင္႔ လႊတ္ေတာ္တြင္ အၾကီးဆံုးတိုင္းရင္းသားပါတီျဖစ္သည္႔ ရွမ္းအမ်ိဳးသားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ
(SNDP) မွေခါင္းေဆာင္က ျပိဳင္ဖက္ျဖစ္သည္႔ ရွမ္းအမ်ိဳးသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြ႕ဲ ခ်ဳပ္ (SNLD) ကို
အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ - ေျမာက္ (SSA – North) က အေထာက္အပံ႔ေပး
ေနသည္ဟု ေျပာၾကားမႈရိွျခင္းသည္ ၎၏အဖြ႕ဲ ဝင္မ်ားကို ျခိမ္းေျခာက္သည္႔ဆီသို႔ ဦးတည္ႏိုင္
သည္။

92

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြ႕ဲ ခ်ဳပ္ကလည္း ပအိုဝ္႔အမ်ိဳးသားအဖြ႕ဲ အစည္း၏ ျခိမ္းေျခာက္

မႈေၾကာင္႔ ပအိုဝ႔က
္ ိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင႔ရ
္ ေဒသတြင္ ပါဝင္ယွဥ္ျပိဳင္ျခင္းမျပဳႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ႔
ဘူးပါသည္။

93

ေနာက္ဆံုးဆိုရလွ်င္ လက္နက္ကိုင္အုပ္စုတစ္ခုသည္ ေရြးေကာက္ပြႏ
ဲ ွင႔ဆ
္ ိုင္ေသာ အ
ေၾကာင္းေၾကာင္႔မဟုတ္ပဲ လူအမ်ားစိတ္ဝင္စားမႈရေစရန္ႏွင္႔ အစိုးရကို ႏိူင္ငံေရးအရ ထိခိုက္
ေစရန္ ေရြးေကာက္ပြေ
ဲ န႔တြင္မွ ေရြးခ်ယ္၍ တိုက္ခိုက္လာႏိုင္ျခင္းသည္ မျဖစ္ႏိုင္ဟုမဆိုႏိုင္ေပ။
ဤသိ႔ေ
ု သာ အျဖစ္အပ်က္မ်ိဳး ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပမ
ြဲ တိုင္မီ ညေနက ျဖစ္ခ႔ဘ
ဲ ူးပါသည္။ ထိုစဥ္ က
ကရင္ခြထ
ဲ ြက္အုပ္စုတစ္စုသည္

နယ္စပ္ျမိဳ႕မ်ားျဖစ္ေသာ

ျမဝတီႏွင႔္

ဘုရားသံုးဆူတို႔ကို

94

တိုက္ခိုက္ခဲ႔ပါသည္။

92

“‘လြန္ခဲ႔တဲ႔ ငါးႏွစ္ကဆိုရင္ လူေတြက ႏိုင္ငံေရးဆိုရင္ေၾကာက္ၾကတယ္’”၊ Myanmar Times က SNDP
ဥကၠဌႏွင္႔ အင္တာဗ်ဴး, 23 March 2015 ၾကည္႔ပါ။
93
ေနာက္ခံအေၾကာင္းအတြက္ ၾကည္႔ရန္၊ “ျမန္မာႏိုင္ငံအေရွ႕ပိုင္းမွာ NLD အဖြ႕ဲ ဝင္ေတြဟာ ေသနတ္န႔ခ
ဲ ်ိန္ပီး
အဖြ႕ဲ ဝင္အျဖစ္က
ႏုတ္ထြက္ဖ႔ို
ၿခိမ္းေျခာက္ခံရတယ္”,
The
Irrawaddy,
23
May
2013.
ပအိုဝ႔အ
္ မ်ိဳးသားအဖြ႕ဲ သည္ အပစ္ရပ္ထားေသာ လက္နက္ကိုင္အဖြ႕ဲ ျဖစ္သကဲ႔သို႔ တရားဝင္တည္ေထာင္ထားေသာ
ႏိုင္ငံေရးပါတီလည္းရိွသည္။
94
“Burma’s new government: Prospects for governance and peace in ethnic states”, Transnational
Institute, May 2011.

Myanmar’s Electoral Landscape
Crisis Group Asia Report N°266, 28 April 2015

Page 33

V. အမ်ားအသိအမွတ္ျပဳေသာ ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ခုျဖစ္ႏိုင္ေျခ
(က) ဆႏၵမဲေပးျခင္း
အမ်ားအသိအမွတ္ျပဳျပီး အားလံုးပါဝင္သည္႔ ျငိမ္းခ်မ္းေသာ ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ခုအျဖစ္ ေဖၚ
ေဆာင္ေရးအတြက္ အဓိကက်ေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာရိွေနပါသည္။ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္
ရပ္စေ
ဲ ရးကို လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ျခင္းသည္ လက္ေတြ႕ေျမျပင္တင
ြ ္ ယံုၾကည္မႈႏွင႔္ လံုျခံဳေရး၌
တိုးတက္မႈမ်ားရႏိုင္ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ပဋိပကၡသက္ေရာက္မႈဒဏ္ခံစားရေသာ ေဒသမ်ားမွ အ
ခက္အခဲမ်ားကိုမူ ေျဖရွင္းမေပးႏိုင္ေပ။ မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားအတြင္းက ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင္႔ ျမန္မာ
ႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္းတို႔တြင္ ျပင္းထန္ေသာ လူမ်ိဳးေရးႏွင္႔ ဘာသာေရးတင္းမာမႈမ်ား ျဖစ္ပာြ းခဲ႔ရာ
ေရြးေကာက္ပြဲကဲ႔သို႔ေသာ ႏိင
ို ္ငံေရးအရ ခံစားမႈမ်ားျမင္႔တက္ေနေသာ ဝန္းက်င္အေျခအေနမ်ိဳး
တြင္ အဆိုပါတင္းမာမႈမ်ား ျပန္လည္ထြက္ေပၚလာႏိုင္ပါသည္။ ပို၍က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ဆိုရလွ်င္
မဲဆႏၵရွင္မ်ားက အစိုးရအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားအေပၚ ယံုၾကည္မႈအဆင္႔နိမ႔ေ
္ နျပီး ေရြးေကာက္ပြဲ
ေကာ္မရွင္အေပၚတြင္လည္း ဘက္လိုက္မရ
ႈ ိွလိမ္႔မည္ဟုလည္းေကာင္း၊ အစိုးရ၊ USDP တိ႔ႏ
ု ွင႔္
ႏိုင္ငံေရးအရ နီးကပ္ေသာ ဆက္ဆံေရးရိွလိမ္႔မည္ (အမ်ိဳးသားအဆင္႔တြင္သာမက ေဒသဆိုင္
ရာအဆင္႔တြင္ပို၍ နီးကပ္မႈရိွလိမ္႔မည္) ဟုလည္းေကာင္း က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ယူဆထားၾက
သည္။
သိ႔ေ
ု သာ္ေကာ္မရွင္သည္ အမ်ားအသိအမွတ္ျပဳေသာ ေရြးေကာက္ပတ
ြဲ စ္ခုအျဖစ္ လုပ္ေပး
ႏိုင္သမွ်ေဖၚေဆာင္ေပးရန္ ဆံုးျဖတ္ထားပံုရျပီး ယခုအခ်ိန္အထိ အသိအမွတ္ျပဳရေလာက္ ေအာင္
ပြင႔လ
္ င္းျမင္သာမႈႏွင႔္ ညိွႏိႈင္းတိုင္ပင္မႈမ်ားရိွေနပါသည္။ လံုျခံဳေရးကိစၥရပ္သည္ ဦးစား ေပးရမည္႔
ကိစၥရပ္အျဖစ္ထြက္ေပၚလာရာ ေကာ္မရွင္အတြက္သာမက လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာအဖြ႕ဲ အ စည္းမ်ားႏွင႔္
အစိုးရအတြက္ပါ

ဦးစားေပးျဖစ္လာပါသည္။

ျပီးခဲ႔သည္႔

မတ္လ

၂၇

ရက္ေန႔က

တပ္မေတာ္ေန႔စစ္ေရးျပအခမ္းအနားတြင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီး
မင္းေအာင္လိႈင္က အမ်ားအသိအမွတ္ျပဳေသာ ဒီမိုကရက္တစ္ေရြးေကာက္ပြမ
ဲ ်ားကို အကူအညီ
ေပးရန္ကတိျပဳခဲ႔ပါသည္။ မတည္မျငိမ္ျဖစ္မႈ သိ႔မ
ု ဟုတ္ မဲေပးမႈကို လက္နက္ျဖင္႔ ျခိမ္းေျခာက္မႈ
95

မ်ားရိွပါက သည္းခံလိမ္႔မည္ မဟုတ္ေၾကာင္းသတိေပးခဲ႔ပါသည္။ အေစာပိုင္းကလည္း သမၼတ
က လက္နက္ကိုင္အုပ္စုေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ျငိမ္းခ်မ္းေသာ ေရြးေကာက္ပြျဲ ဖစ္ေျမာက္မႈ ေသခ်ာ
96

ေစေရးအတြက္ ကူညီၾကရန္ ေတာင္းဆိုခဲ႔ပါသည္။

ပ႗ိပကၡမ်ားႏွင္႔ လံုျခံဳေရးကိစၥမ်ားကဲ႔သ႔ေ
ို သာ ၾကံဳေတြ႕လာရႏိုင္သည္႔ျပႆနာမ်ားအျပင္
ေကာ္မရွင္အေနျဖင္႔ ၾကံဳေတြ႕ေနရသည္႔ စိန္ေခၚမႈမွာ စြမ္းေဆာင္ရည္ျဖစ္ပါသည္။ ယခုအ
ခိ်န္ကဲ႔သ႔ေ
ို သာ ႏိုင္ငံေရးအရအသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလတြင္ တစ္ဦးခ်င္းပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင္႔ ႏိုင္ငံ
95

“Myanmar army commander pledges successful elections”, Associated Press, 27 March 2015.
“သမၼတက တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင္႔ေတြ႕၊ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအျမန္သေဘာတူရန္ ေမွ်ာ္လင္႔”,
The Irrawaddy, 5 January 2015.
96
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ေရးပါတီအမ်ားအျပား၏ ျပိဳင္ဆိုင္မႈမွာ ျပင္းထန္ပါသည္။ ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ား
ျဖစ္လာႏိုင္ဖယ
ြ ္ရိွျပီး စိတ္အားထက္သန္လြန္းမႈေၾကာင္႔ပင္လွ်င္ ျဖစ္လာႏိုင္ရာ ေကာ္မရွင္ႏွင္႔
ေကာ္မရွင္အဖြ႕ဲ ခြမ
ဲ ်ားသည္ ရိွသမွ် စြမ္းေဆာင္ရည္ကိုထုတ္၍ ဖ်စ္ညွစက
္ ိုင္တြယ္ရဖြယ္ရိွသည္။
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားေရာ မဲဆႏၵရွင္မ်ားတြင္ပါ ဒီမိုကရက္တစ္ေရြးေကာက္ပြအ
ဲ ေတြ႕
အၾကံဳနည္းပါးျပီး ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာအသိပညာလည္း နည္းပါးလွပါသည္။ တိတိပပဆိုရ ေသာ္
ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားကိုယ္ႏိႈက္က ရႈတ္ေထြးမႈရိွေနရာ အခ်ိဳ႕အစိုးရဌာနမ်ား အေနျဖင္႔
အေသးစိတ္ရွင္းလင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ထိ႔ေ
ု ၾကာင္႔ မဲဆႏၵရွင္ပညာေပး လုပ္ငန္းမွာ
မရိွမျဖစ္အေရးပါလွပါသည္။
လုပ္ငန္းစဥ္မွာ ေယဘူယ်အသိအမွတ္ျပဳဖြယ္ျဖစ္ေသာ္လည္း ရလဒ္အေပၚလက္သင္႔ခံမႈမွာ
လုပ္ငန္းစဥ္အေပၚအသိအမွတ္ျပဳမႈအျပင္ ရလဒ္မ်ားသည္ အားလံုးေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ႏွင္႔ ကိုက္ညီမႈ
မည္မွ်ရိွသည္ ဆိုသည္႔အေပၚလည္း မူတည္ပါလိမ္႔မည္။ ျပီးခဲ႔ေသာ ေရြးေကာက္ပြမ
ဲ ်ား၌ ရလဒ္
ကို မဲေပးျပီး ရက္အနည္းငယ္အၾကာတြင္မွ ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားတြင္ အခ်ပ္ပိုျဖင္႔ ေက်ညာ
ေလ႔ရိွေသာ္လည္း ယခုမူ ရလဒ္ထုတ္ျပန္မႈ ျမန္ႏိုင္သမွ်ႏွင္႔ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ျဖစ္ေစရန္
အေထာက္အကူျပဳမည္႔ ရလဒ္စီမံခန္႔ခြသ
ဲ ည္႔အဖြ႕ဲ ႏွင္႔ မီဒီယာစင္တာမ်ားရိွမည္ျဖစ္ပါသည္။ ပထ
မဆံုးရလဒ္မ်ားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္းမွ ျမိဳ႕မ်ားျဖစ္ဖယ
ြ ္ရိွသည္။ ထိုေဒသမ်ားသည္ NLD
အေပၚ ကနဦးစိတ္ဓါတ္ခြန္အားျဖစ္ေစႏိုင္မည္႔ အမာခံေဒသမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ပိုမိုေဝးလံေသာ
အရပ္မ်ား၊ အထူးသျဖင္႔ တိုင္းရင္းသားနယ္ေျမမ်ားမွ မဲဆႏၵနယ္မ်ား၏ ရလဒ္ေက်ညာရာတြင္မူ
NLD ၏ ဦးေဆာင္မႈ ေလ်ာ႔က်ႏိုင္ပါသည္။ ဤသို႔ေသာ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ေနာက္ကြယ္မွ
ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားရိွႏိုင္သည္ဆိုသည္႔ ထင္ျမင္မႈမ်ားထြက္ေပၚလာႏိုင္ျပီး အခ်ိဳ႕အုပ္စုမ်ား၏ ရလဒ္ ကို
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လက္သင္႔ခံမႈအေပၚ အႏုတ္လကၡဏာေဆာင္ေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားရိွႏိုင္ပါသည္။
(ခ)

ေနာက္ထပ္ ဘာဆက္ျဖစ္မလဲ

မည္သို႔ဆိုေစ ေရြးေကာက္ပြေ
ဲ ကာ္မရွင္အေနျဖင္႔ အေျခခံဥပေဒ၏ အကန္႔အသတ္မ်ားရိွေန
သည္႔ၾကားတြင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အမ်ားလက္ခံႏိုင္သည္႔ ေရြးေကာက္ပြမ
ဲ ်ား အဘယ္ေၾကာင္႔
မေဖၚေဆာင္ႏိုင္သနည္း ဆိုသည္႔အတြက္ အေျခခံက်ေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားမရိွေပ။ လုပ္
ငန္းစဥ္တစ္ခုလံုးအေပၚ ရႈျမင္ႏိုင္မႈ ရိွ မရိွမွာလည္း ေရြးေကာက္ပြဲ မဲေပးျခင္းဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား
ကိုၾကည္႔ရံုျဖင္႔ လံုေလာက္မႈမရိွေပ။ အမ်ားစုက ေရြးေကာက္ပြမ
ဲ ်ားသည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး
လုပ္ငန္းစဥ္ကို မည္မွ်အတိုင္းအတာအထိ ေဖၚေဆာင္ေပးႏိုင္သည္ကို ၾကည္႔၍ အကဲျဖတ္ၾက
လိမ႔မ
္ ည္ျဖစ္သည္။ တိတိပပဆိုရေသာ္ တိုင္းျပည္ကို မည္သူေနာက္ထပ္အုပ္ခ်ဳပ္မည္ ဆိသ
ု ည္ ကို
ၾကည္႔ၾကလိမ္႔မည္ျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြေ
ဲ န႔မွ ေနာက္အစိုးရသစ္သ႔ို အာဏာမလႊဲေျပာင္း
ေပးမီစပ္ၾကား ေလးလေက်ာ္ေက်ာ္အတြင္း တင္းမာမႈအမ်ားအျပားေပၚထြက္လာႏိုင္သည္။ ဤ
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ကာလအတြင္း တင္းမာမႈုျဖစ္ႏိုင္သည္႔ ထင္ရွားေသာ အေၾကာင္းမ်ားရိွေနရာ မဲဆႏၵနယ္မ်ား၏
ေမွ်ာ္လင္႔ခ်က္မ်ားႏွင္႔ ဆက္စပ္ေနပါသည္။


USDP ႏွင႔္ ယခင္အာဏာပိုင္ေဟာင္းမ်ား ။

ေရြးေကာက္ပြမ
ဲ ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးအရ

အဓိကက်ေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ားျဖစ္ေပၚသည္႔ ပိြဳင္႔ျဖစ္ရာ USDP အေနျဖင္႔က လည္း
လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ ၎တိ႔၏
ု လႊမ္းမိုးမႈ ျပီးဆံုးေတာ႔မည္ဟု ရႈျမင္လိမ႔မ
္ ည္ျဖစ္ သည္။ ၎တို႔
ရံႈးနိမ႔မ
္ ည္ဟု အတိအက်ခန္႔မွန္းရန္မလြယ္ကူေပ။ သိ႔ေ
ု သာ္ USDP ၏ အမ်ားမႏွစ္သက္သည္႔
အာဏာရွင္စနစ္ေဟာင္းႏွင္႔ အနီးကပ္ဆက္စပ္မႈရိွျခင္း၊ ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင႔္ NLD ၏
လူၾကိဳက္မ်ားမႈ၊

တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုပါတီမ်ား၏

စနစ္တက်စုစည္းထားႏိုင္မႈႏွင႔္

မဲအမ်ားဆံုးရသူ အႏိုင္ရသည္႔စနစ္ (the first-past-the-post system) ၌ ရိွေနသည္႔
အားနည္းခ်က္မ်ား

စသည္႔

အခ်က္မ်ားသည္

၎

တိ႔ၾု ကီးမားစြာ

ရံႈးနိမ႔ႏ
္ ိုင္သည္႔

အေၾကာင္းရင္းအစုအေပါင္းျဖစ္လာႏိုင္သည္။ သိ႔ေ
ု သာ္ လည္း အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္မ်ားႏွင႔္
တပ္မေတာ္မွ

လက္ရိွျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသမား

ေခါင္းေဆာင္မ်ား

ျပန္လည္ေပါင္းစည္းမည္ဆိုပါက USDP တစ္ခုလံုးအေနျဖင္႔ မည္သ႔ို ျဖစ္သြားမည္ဆိုသည္ႏွင႔္
ေရွးရိုးဆန္ေသာ

အာဏာပိုင္ေဟာင္းမ်ားက

ရွင္းရွင္းလင္းလင္းသိရိွရန္

မည္သို႔တုန္႔ျပန္

ၾကမည္

မလြယ္ေပ။

ဆိုသည္တ႔က
ို ို

ေရြးေကာက္ပြမ
ဲ ်ားႏွင္႔

အာဏာမလႊဲမီစပ္ၾကားကာလသည္လည္း ရွည္လ်ားသျဖင္႔ ရႈတ္ေထြးမႈမ်ား ထြက္ေပၚ လာရန္
အခ်ိန္မ်ားစြာရပါသည္။


ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ NLD ႏွင္႔ ၎တိ႔က
ု ို ေထာက္ခံသူမ်ား ။

ေရြးေကာက္ပြရ
ဲ လဒ္

ႏွင္႔တင
ို ္းျပည္၏ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းမွာ အဆက္အစပ္မရိွဖို႔မ်ားပါသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္း
စုၾကည္၏ NLD သည္ လႊတ္ေတာ္တြင္ အၾကီးဆံုးပါတီဲျဖစ္ရန္ အေနအထားေကာင္း
ေနပါသည္။

ျပတ္ျပတ္သားသားေနရာရဖြယ္ရိွသည္။

တပ္မေတာ္မွ

ခန္႔အပ္ေသာ

ကိုယ္စားလွယ္မ်ား

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္

ဝင္ေရာက္လာမည္ျဖစ္ရာ

ေရြးခ်ယ္

တင္ေျမွာက္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ သံုးပံုႏွစ္ပံု အႏိုင္ရမွသာ အမ်ားစုဟု ေခၚႏိုင္
မည္႔သတ္မွတ္ခ်က္ကို

ေက်ာ္မည္ျဖစ္ျပီး

မိမိတ႔အ
ို စုအဖြ႕ဲ က

အမည္စာရင္းကလည္း

မဲအမ်ားစုရလိမ႔မ
္ ည္ျဖစ္သည္။

တင္သြင္းမည္႔

အေျခခံဥပေဒတြင္

သမၼတ

ေဖၚျပထား

ခ်က္အရ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ သမၼတျဖစ္ရန္ အၾကံဳးမဝင္ပဲ ထိုအခ်က္ သည္လည္း
ေရြးေကာက္ပြမ
ဲ တိုင္မီ

ေျပာင္းလဲဖြယ္မရိွေပ။

NLD

အေနျဖင္႔ကလည္း

“နံပါတ္ႏွစ္ေခါင္းေဆာင္” မရိွဟု ဆိုထားရာ ၎တိ႔၏
ု သမၼတေလာင္းမွာ ၎တိ႔အ
ု ဖြ႕ဲ ၏
ျပင္ပမွသာ

ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု

အဓိပၸါယ္ေကာက္ႏိုင္ပါသည္။

အျဖစ္ႏိုင္ဆံုး

ယခင္တပ္

မေတာ္အစိုးရေဟာင္းမွ အဖြ႕ဲ ဝင္ေဟာင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသမားသာ ျဖစ္ဖယ
ြ ္ရိွပါ သည္။
NLD အေနျဖင္႔ အေသအခ်ာ အႏိုင္ရရိွေသာ္လည္း အာဏာကို တိုက္ရိုက္မရ ယူႏိုင္သည္႔
အေျခအေနမ်ိဳးအေပၚ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ NLD ႏွင႔္ ၎တိ႔က
ု ို ေထာက္ခံသူမ်ားက
မည္သ႔တ
ို ုန႔ျ္ ပန္မည္ ဆိုသည္႔အခ်က္သည္ ေရြးေကာက္ပလ
ြဲ ုပ္ ငန္းစဥ္အေပၚ သေဘာထားႏွင႔္
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အစိုးရသစ္ကို

အမ်ားက
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အသိအမွတ္ျပဳမႈမ်ားအေပၚ

ၾကီးစြာသက္ေရာက္မႈ

ရိွလိမ္႔မည္ျဖစ္သည္။


တပ္မေတာ္ ။ တပ္မေတာ္သည္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကို အစျပဳခဲ႔သူျဖစ္ျပီး ဆက္ လက္၍
ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳေပးေနဆဲျဖစ္သည္။ ၎သည္ ေရြးေကာက္ပမ
ြဲ ်ား ကို ေထာက္ခံျပီး
လုပ္ငန္းစဥ္အားနည္းမသြားေစေရးအတြက္ ေသခ်ာေစရန္ ကတိျပဳ ထားပါသည္။ သိ႔ေ
ု သာ္
တပ္မေတာ္၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ဘာျဖစ္သည္ ဆိုသည္မွာမူ ရွင္း ရွင္းလင္းလင္းမရိွေပ။ အခ်ိဳ႕က
ခန္႔မွန္းရာတြင္မူ တပ္မေတာ္အေနျဖင္႔ မိမိတ႔၏
ို ေနရာ ကို အေရးပါသည္႔ USDP တိ႔ႏ
ု ွင႔အ
္ တူ
ေသခ်ာေစလိုသည္႔ သေဘာရိွျပီး သိ႔မ
ု ွသာ ယခင္ အာဏာပိုင္ေဟာင္းမ်ားအေနျဖင္႔ ပါဝါကို
ဆက္ထိန္းရန္ လံုေလာက္မည္ဟု ယူ ဆပံုရပါသည္။ သိ႔ေ
ု သာ္ ထိုခန္႔မွန္းေသာ အယူအဆကို
ေသခ်ာေစမည္႔ အေထာက္အ ထားမေတြ႕ရသလို မဟုတ္ႏိုင္ဟု ဆိုရမည္႔ အခ်က္မ်ားလည္း
မေတြ႕ရေပ။

တပ္မ

ေတာ္သည္

USDP

၏

အနီးကပ္မဟာမိတ္

မဟုတ္ေသးေပ။

ေသာ႔ခ်က္က်သည္႔ ဥပ ေဒျပဳကိစၥရပ္အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ USDP ကို ဆန္႔က်င္မဲေပးခဲ႔ျပီး
အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီး ပြားမဟုတ္ပဲ ႏိုင္ငံေရးအရအမွတ္ရရံု သက္သက္ကိစၥမ်ားအတြက္ဆိုလွ်င္
98

သေဘာမ တူေၾကာင္း ထုတ္ေဖၚခဲ႔ျခင္းမ်ားရိွပါသည္။ ၎သည္ USDP ကို ေရြးေကာက္ပႏ
ြဲ ွင္႔
ဆိုင္ေသာ အခြင႔အ
္ လမ္းမ်ား ျမွင္႔တင္ေပးမည္႔ ထင္ရွားေသာ လုပ္ရပ္မ်ားမရိွေပ။ ဆန္႔
က်င္ဖက္အေနျဖင္႔အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္
ပြစ
ဲ နစ္ကိုပင္

ဆန္႔က်င္ေၾကာင္းမဲေပးခဲ႔သည္။

အခ်ိဳးက်ကိုယ္စားျပဳသည္႔
99

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွာ

ေရြးေကာက္
သမၼတေန

ရာအတြက္ ဆက္လက္ပိတ္ပင္ခံထားရျပီး သမၼတေလာင္းကို ညိွႏိုင္းေရြးခ်ယ္ရန္ ျဖစ္ေနသည္႔
အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ တပ္မေတာ္သည္ NLD ၏ ၾကီးမားေသာ အႏိုင္ရ မႈကို လက္ခံရန္
အဆင္သင္႔ျဖစ္ေနႏိုင္သည္ဟု စိတ္ကူးၾကည္႔ႏိုင္ပါသည္။
ညြန႔ေ
္ ပါင္းျဖစ္ႏိုင္ေျခႏွင႔ပ
္ တ္သက္ျပီး ခန္႔မွန္းမႈအမ်ားအျပားရိွပါသည္။ သိ႔ေ
ု သာ္ ျမန္မာႏိုင္
ငံသည္ သမၼတစနစ္ဆန္ဆန္ျဖစ္ျပီး (a quasi-presidential system) ပါလီမန္စနစ္မဟုတ္ေပ။
အႏိုင္ရပါတီက အစိုးရမဖြ႕ဲ ႏိုင္ေပ။ သမၼတကိုယ္တိုင္ပင္လွ်င္ ရာထူးလက္ခံျပီးခ်ိန္တြင္ ပါတီ၏
ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ရပ္ဆိုင္းရပါသည္။ သမၼတကို သမၼတေရြးခ်ယ္ေရးအဖြ႕ဲ အ ျဖစ္
ယာယီတာဝန္ထမ္းေဆာင္ေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က သြယ္ဝိုက္၍ ေရြးခ်ယ္ေပးပါ သည္။
ညြန္႔ေပါင္းသဖြယ္စုဖြ႕ဲ မႈမွာ သမၼတေရြးခ်ယ္ေရးမဲေပးရန္အတြက္သာလိုပါသည္။ တ ကယ္ေတာ႔
ထိုသို႔ စုဖြဲ႕မႈမ်ိဳးပင္ မလိုေပ။ သမၼတအတြက္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းသံုးဦးသာရိွရာ လႊတ္ေတာ္ရိွ
အၾကီးဆံုးပါတီ၏ မဲရရိွသူ အႏိုင္ရဖြယ္ရိွပါသည္။
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See Crisis Group Briefings, Myanmar’s Military and Not a Rubber Stamp, both op. cit
“ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္က ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ေျပာင္းလဲရန္ မဲေပး”, The Irrawaddy, 13 June
2014။ ႏွင္႔ “ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ေျပာင္းလဲမႈ အေရြ႕သည္ ႏိုင္ငံေရးအေရာင္အစစ္အမွန္ကို ေဖၚထုတ”္ , Myanmar Times, 23 June 2014 ။
99
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ေရြးေကာက္ပြဲ

ရလဒ္မ်ားေက်ညာမည္႔
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ႏိုဝင္ဘာလဆန္းႏွင႔္

သမၼတေရြးခ်ယ္မည္႔

ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ေဖေဖၚဝါရီလၾကားကာလသည္ မေသခ်ာမေရရာမႈမ်ားသည္႔ ကာလျဖစ္မည္ ျဖစ္ျပီး
တင္းမာမႈ

မ်ားျဖစ္ႏိုင္ေျခရိွပါသည္။

ထိုကာလသည္

ရႈတ္ေထြးေနမည္႔ကာလျဖစ္ျပီး

ေထာက္ခံမည္႔သူ အတြက္ အေပးအယူမ်ားရိွႏိုင္သည္။ မည္သူသမၼတျဖစ္မည္ ဆိုသည္႔အေပၚ
မတူေသာအုပ္စု မ်ား လွ်ိဳ႕ဝွက္ညိွႏိႈ္င္းမႈမ်ားရိွလာႏိုင္ပါသည္။
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VI. နိဂုံး
မဲဆႏၵရွင္မ်ားၾကားတြင္ အစိုးရအေပၚ ယံုၾကည္မႈအဆင္႔မွာ နိမ႔ပ
္ ါသည္။ ထိ႔ေ
ု ၾကာင္႔ ေရြး
ေကာက္ပြေ
ဲ ကာ္မရွင္၏ လြတ္လပ္မႈႏွင႔္ ၾကားေနမႈအေပၚ ယံုၾကည္မအ
ႈ ဆင္႔မွာလည္း နိမ႔ပ
္ ါ သည္။
သိ႔ေ
ု သာ္

ေရြးေကာက္ပြေ
ဲ ကာ္မရွင္၏

လုပ္ပံုကိုင္ပံုမ်ား၊

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မႈမ်ားတြင္

ပြင္႔

လင္းျမင္သာမႈႏွင္႔ ညိွႏိႈင္းတိုင္ပင္မႈမ်ား တိုး၍ျပဳလုပ္လာျခင္းမ်ားရိွလာျခင္းေၾကာင္႔ အမ်ားအသိ
အမွတ္ျပဳျပီး အားလံုးပါဝင္ေသာ ေရြးေကာက္ပြျဲ ဖစ္ရန္ ၾကိဳးစားေနသည္ဟု ဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း
မခိုင္မာေသးေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင႔္ ႏုနယ္ေသးသည္႔ ႏိုင္ငံေရးအရ ပါဝင္ႏိုင္ခြင္႔ရိွ
ကာစ ဝန္းက်င္အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာရိွေနပါေသးသည္။
ၾကီးမားေသာ

ျပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ားေတာ႔

အဓိကတိုင္းရင္းသားလူနည္းစုပါတီ

ရိွလိမ႔မ
္ ည္ျဖစ္သည္။

မ်ားသည္

နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္

ဆက္လက္လႊမ္းမိုးထားဖြယ္ရိွပါသည္။ အာဏာမရလိုက္ေသာ ၁၉၉၀ ျပည္႔ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲအျပီး
ပထမဆံုးအၾကိမ္အျဖစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဝ
ဲ င္ ေရာက္မည္႔ NLD သည္ တစ္ျပည္လံုးတြင္
ေကာင္းစြာလႊမ္းမိုးႏိုင္သည္႔

အေျခအေနတြင္ရိွေန

ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းတြင္

အဓိကအေျပာင္းအလဲမ်ား

လႊတ္ေတာ္တြင္

လႊမ္းမိုးမႈ

USDP

သည္။

ဤသည္ကပင္

ျဖစ္ေစေတာ႔

မည္ျဖစ္ပါသည္။

အဆံုးသတ္သြားကာ

ယခင္အာဏာရ

အီ

လစ္ေဟာင္းမ်ားအေပၚ ၾကီးစြာေသာသက္ေရာက္မႈမ်ားရိွလာႏိုင္ပါသည္။ လက္ရိွေခါင္းေဆာင္ မ်ား
USDP တြင္ ျပန္လည္ပါဝင္လာဖြယ္ရိွေနရာ ေခါင္းေဆာင္အမ်ားစု မည္သို႔တုန႔ျ္ ပန္မည္ ဆို
သည္မွာ မေသခ်ာေသးေပ။
ေရြးေကာက္ပြဲကာလႏွင္႔ အာဏာလႊဲေျပာင္းမည္႔ ကာလၾကားရိွ လအနည္းငယ္သည္ စိုး
ရိမ္ဖြယ္အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္ျဖစ္ေပလိမ္႔မည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလည္း အေျခခံဥပေဒ
အရ သမၼတမျဖစ္ႏိုင္ေအာင္တားဆီးခံထားရျပီး သူ၏ပါတီတြင္လည္း အျခားထင္ရွားေသာ
ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းကမရိွ ျဖစ္ေနရာ သမၼတေလာင္းအမည္စာရင္းတင္သြင္းေရးအတြက္ ညိွ
ႏိႈင္းရဖြယ္ရိွပါသည္။ သူကိုယ္တိုင္ကလည္းေကာင္း၊ သူ႔ပါတီကလည္းေကာင္း၊ သူ႔ကိုေထာက္
ခံၾကသူမ်ားကလည္းေကာင္း ေဝဖန္မႈ၊ အေပးအယူညိႏိႈင္းမႈ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္မႈ ကဲ႔
သိ႔ေ
ု သာ မည္သ႔တ
ို ုန႔ျ္ ပန္မည္ ဆိုသည္႔အခ်က္သည္ အနာဂတ္ႏိုင္ငံေရး၏ အေကာင္းအဆိုးႏွင္႔
လားရာအေပၚ ၾကီးစြာသက္ေရာက္မႈရိွေပလိမ္႔မည္။
အမ်ားအသိအမွတ္ျပဳ၍ ျငိမ္းခ်မ္းေသာ ေရြးေကာက္ပမ
ြဲ ်ားျဖစ္ေရးသည္ စိန္ေခၚမႈတစ္ခုျဖစ္
ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရးအာဏာတည္ေဆာက္ပံုအသစ္တစ္ခုသို႔ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကို စီမံႏိုင္
ေရးသည္လည္း စိန္ေခၚမႈတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ထိ႔ေ
ု ၾကာင္႔ အေျခအေနမွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး
လုပ္ငန္းစဥ္ကို ပိုမိုအားေကာင္းေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္သည္႔ အခြင႔အ
္ လမ္းထြက္ေပၚလာ
ႏိုင္ေသာ အေျခအေနမ်ိဳး ျဖစ္လာႏိုင္သကဲ႔သ႔ို တဖက္ကအႏိိုင္ရျပီး အျခားတဖက္က ရံႈးသြား မည္႔
အႏၱရာယ္ရိွေသာ အေျခအေနသို႔လည္း ဆိုက္ေရာက္သြားႏိုင္ေပသည္။

ရန္ကုန္/ ဘရပ္ဆဲလ္။ ၂၈ ဧျပီလ ၂၀၁၅
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Appendix B: List of Registered Political Parties
100

ပါတီအမည္

မွတ္ပံုတင္အမွတ္

1

၈၈မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား(ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ)

၁၇

2

မြန္ေဒသလံုးဆိုင္ရာဒီမိုကေရစီပါတီ

၁၃

3

လူမ်ိဳးေပါင္းစံုဒီမိုကေရစီပါတီ(ကယားျပည္နယ္)

၆၄

4

အရိႈခ်င္းအမ်ိဳးသားပါတီ

၅၅

5

ဗမာျပည္သ႔ူပါတီ

၄၆

6

ခ်င္းဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္

၇၅

7

ခ်င္းအမ်ိဳးသားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ

၂၁

8

ခ်င္းတိုးတက္ေရးပါတီ

၂၆

9

ဓႏုအမ်ိဳးသားမ်ားအဖြ႕ဲ ခ်ဳပ္ပါတီ

၅၇

10

ထားဝယ္တိုင္းရင္းသားမ်ားပါတီ

၇၀

11

ဒီမိုကေရစီႏွင္႔လူ႔အခြင႔အ
္ ေရးပါတီ

၆၃

12

ဒီမိုကေရစီႏွင္႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီ

၁၄

13

ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ(ျမန္မာ)

၆

14

တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ

၃၃

15

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုပါတီ

၇၁

16

အင္းအမ်ိဳးသားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ

၂၇

17

ကခ်င္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ

၇၂

18

ကခ်င္အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီကြန္ဂရက္ပါတီ

၆၈

19

ကခ်င္ျပည္နယ္ဒီမိုကေရစီပါတီ

၆၇

20

ကမန္အမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ

၃၆

21

ကယားညီညြတ္ေရးဒီမိုကေရစီပါတီ

၆၅

22

ကယန္းအမ်ိဳးသားပါတီ

၇

23

ကရင္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ

51

24

ကရင္အမ်ိဳးသားပါတီ

၇၈

25

ကရင္ျပည္သူ႔ပါတီ

၉

100

မွတ္ပံုတင္အမွတ္အခ်ိဳ႕ေပ်ာက္ေနပါလိမ႔မ
္ ည္။ အေၾကာင္းမွာ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပႏ
ြဲ ွင႔္ ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြး
ေကာက္ပမ
ြဲ ်ားတြင္ သတ္မွတ္သည္႔ မဲဆႏၵနယ္ေျမအနည္းဆံုး ၃ ခု ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ပ်က္ကြက္မႈေၾကာင္႔
မွတ္ပံုတင္ ဖ်က္သိမ္းခံရျခင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ပါတီႏွစ္ခုေပါင္းသြားျခင္းမ်ားေၾကာင္႔ျဖစ္သည္။ နံပါတ္မ်ားမွာ
ျပန္လည္အသံုးျပဳမႈ မရိွ ေပ။
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26

ကရင္ျပည္နယ္ဒီမိုကေရစီႏွင္႔ဖ႕ြံ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ

၄၁

27

ခမီးအမ်ိဳးသားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ

၃၇

28

ခူမီး(ခမီး)အမ်ိဳးသားပါတီ

၇၆

29

ကိုးကန္႔ဒီမိုကေရစီႏွင္႔ညီညြတ္ေရးပါတီ

၄

30

လားဟူအမ်ိဳးသားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ

၃

31

လီဆူးအမ်ိဳးသားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ

၆၉

32

ေခတ္သစ္ျပည္သူ႔ပါတီ

၂၃

33

မြန္အမ်ိဳးသားပါတီ

၅၈

34

ၿမိဳအမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီပါတီ

၈၀

35

ၿမိဳအမ်ိဳးသားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ

၁

36

ၿမိဳတိုင္းရင္းသားပါတီ

၅၂

37

ျမန္မာလူ႔ေဘာင္သစ္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ

၄၉

38

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာင္သူလယ္သမားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ

၆၁

39

ျမန္မာအမ်ိဳးသားကြန္ဂရက္ပါတီ

၅၀

40

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာင္သူလယ္သမား အလုပ္သမားျပည္သူ႔ပါတီ

၇၉

41

အမ်ိဳးသားဒီမိုကရက္တစ္အင္အားစု

၃၈

42

အမ်ိဳးသားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ

၃၁

43

အမ်ိဳးသားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင္႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီ

၄၂

44

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္

၄၇

45

အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးမဟာမိတ္မ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ

၁၉

46

အမ်ိဳးသားတိုးတက္ျမင္႔မားေရးပါတီ

၆၆

47

အမ်ိဳးသားညီညြတ္ေရးကြန္ဂရက္ပါတီ

၆၂

48

တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးပါတီ

၂

49

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီသစ္ပါတီ

၄၄

50

လူ႔ေဘာင္သစ္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ

၇၇

51

ပအိုဝ္႔အမ်ိဳးသားအဖြ႕ဲ ခ်ဳပ္(PNO)ပါတီ

၅

52

မတူကျြဲ ပားျခင္းႏွင္႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီ

၂၅

53

ျပည္သ႔ဒ
ူ ီမိုကေရစီပါတီ

၄၃

54

ဖလံု-စေဝၚဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ

၃၀

55

ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ

၇၄

56

ရခိုင္ျပည္နယ္အမ်ိဳးသားအင္အားစုပါတီ

၈

57

ရွမ္းအမ်ိဳးသားမ်ားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ

၁၅
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58

ရွမ္းအမ်ိဳးသားမ်ားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္

၅၆

59

ရွမ္းျပည္နယ္ကိုးကန္႔ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ

၆၀

60

တေအာင္း(ပေလာင္)အမ်ိဳးသားပါတီ

၁၂

61

တိုင္းလိုင္(ရွမ္းနီ)အမ်ိဳးသားမ်ားဖြ႕ံ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ

၅၃

62

ျပည္ေထာင္စုဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ

၂၄

63

ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသားေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ

၁၈

64

ျပည္ေထာင္စုပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ

၇၃

65

ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင႔္ဖ႕ြံ ၿဖိဳးေရးပါတီ

၃၂

66

ညီညတ
ြ ္ေသာဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ

၁၆

67

စည္းလံုးညီညြတ္ေရးႏွင္႔ဒီမိုကေရစီပါတီကခ်င္ျပည္နယ္

၄၀

68

ဝ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ

၂၉

69

ဝ အမ်ိဳးသားညီညတ
ြ ္ေရးပါတီ

၁၀

70

ဝံသာႏုဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ

၂၂

71

ဇိုမီးဒီမိုကေရစီအဖြ႕ဲ ခ်ဳပ္ပါတီ

၅၉

(ဤဇယားမွာ ၂၀၁၅ ဧၿပီလ ၂၃ ရက္အထိသာ အမွန္ျဖစ္ပါသည္။)
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Appendix C: About the International Crisis Group
The International Crisis Group (Crisis Group) is an independent, non-profit, non-governmental organisation, with some 125 staff members on five continents, working through field-based analysis and high-level
advocacy to prevent and resolve deadly conflict.
Crisis Group’s approach is grounded in field research. Teams of political analysts are located within
or close by countries at risk of outbreak, escalation or recurrence of violent conflict. Based on information
and assessments from the field, it produces analytical reports containing practical recommendations targeted at key international decision-takers. Crisis Group also publishes CrisisWatch, a twelve-page monthly bulletin, providing a succinct regular update on the state of play in all the most significant situations of
conflict or potential conflict around the world.
Crisis Group’s reports and briefing papers are distributed widely by email and made available simultaneously on the website, www.crisisgroup.org. Crisis Group works closely with governments and those
who influence them, including the media, to highlight its crisis analyses and to generate support for its
policy prescriptions.
The Crisis Group Board of Trustees – which includes prominent figures from the fields of politics, diplomacy, business and the media – is directly involved in helping to bring the reports and recommendations to the attention of senior policy-makers around the world. Crisis Group is co-chaired by former UN
Deputy Secretary-General and Administrator of the United Nations Development Programme (UNDP), Lord
Mark Malloch-Brown, and Dean of Paris School of International Affairs (Sciences Po), Ghassan Salamé.
Crisis Group’s President & CEO, Jean-Marie Guéhenno, assumed his role on 1 September 2014. Mr.
Guéhenno served as the United Nations Under-Secretary-General for Peacekeeping Operations from
2000-2008, and in 2012, as Deputy Joint Special Envoy of the United Nations and the League of Arab
States on Syria. He left his post as Deputy Joint Special Envoy to chair the commission that prepared the
white paper on French defence and national security in 2013.
Crisis Group’s international headquarters is in Brussels, and the organisation has offices or representation in 26 locations: Baghdad/Suleimaniya, Bangkok, Beijing, Beirut, Bishkek, Bogotá, Cairo, Dakar,
Dubai, Gaza City, Islamabad, Istanbul, Jerusalem, Johannesburg, Kabul, London, Mexico City, Moscow,
Nairobi, New York, Seoul, Toronto, Tripoli, Tunis, Washington DC. Crisis Group currently covers some 70
areas of actual or potential conflict across four continents. In Africa, this includes, Burkina Faso, Burundi,
Cameroon, Central African Republic, Chad, Côte d’Ivoire, Democratic Republic of the Congo, Eritrea,
Ethiopia, Guinea, Guinea-Bissau, Kenya, Liberia, Madagascar, Nigeria, Sierra Leone, Somalia, South Sudan, Sudan, Uganda and Zimbabwe; in Asia, Afghanistan, Indonesia, Kashmir, Kazakhstan, Kyrgyzstan,
Malaysia, Myanmar, Nepal, North Korea, Pakistan, Philippines, Sri Lanka, Taiwan Strait, Tajikistan, Thailand, Timor-Leste, Turkmenistan and Uzbekistan; in Europe, Armenia, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Cyprus, Georgia, Kosovo, Macedonia, North Caucasus, Serbia and Turkey; in the Middle East
and North Africa, Algeria, Bahrain, Egypt, Iran, Iraq, Israel-Palestine, Jordan, Lebanon, Libya, Morocco,
Syria, Tunisia, Western Sahara and Yemen; and in Latin America and the Caribbean, Colombia, Guatemala, Mexico and Venezuela.
This year Crisis Group receives financial support from a wide range of governments, foundations, and
private sources. Crisis Group holds relationships with the following governmental departments and agencies: Australian Department of Foreign Affairs and Trade, Austrian Development Agency, Belgian Ministry
of Foreign Affairs, Canadian Department of Foreign Affairs, Trade and Development, Danish Ministry of
Foreign Affairs,, Dutch Ministry of Foreign Affairs, European Union Instrument for Stability, Finnish Foreign Ministry, French Ministry of Foreign Affairs, Irish Aid, Italian Foreign Ministry, Principality of Liechtenstein, Luxembourg Ministry of Foreign Affairs, New Zealand Ministry of Foreign Affairs and Trade, Norwegian Ministry of Foreign Affairs, Swedish Ministry of Foreign Affairs, Swiss Federal Department of Foreign
Affairs, Turkish Ministry of Foreign Affairs, United Kingdom Department for International Development,
U.S. Agency for International Development.
Crisis Group also holds relationships with the following foundations: Adessium Foundation, Carnegie
Corporation of New York, Henry Luce Foundation, John D. and Catherine T. MacArthur Foundation,
Koerber Foundation, Oak Foundation, Open Society Foundations, Open Society Initiative for West Africa,
Ploughshares Fund, Rockefeller Brothers Fund, and Tinker Foundation.
April 2015
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Appendix D: Reports and Briefings on Asia since 2012
As of 1 October 2013, Central Asia
publications are listed under the Europe
and Central Asia program.

Sri Lanka: Tamil Politics and the Quest for a Political Solution, Asia Report N°239, 20 November 2012.

North East Asia

Pakistan: Countering Militancy in PATA, Asia
Report N°242, 15 January 2013.

Stirring up the South China Sea (I), Asia Report
N°223, 23 April 2012 (also available in Chinese).

Sri Lanka’s Authoritarian Turn: The Need for
International Action, Asia Report N°243, 20
February 2013.

Stirring up the South China Sea (II): Regional
Responses, Asia Report N°229, 24 July 2012
(also available in Chinese).

Drones: Myths and Reality in Pakistan, Asia Report N°247, 21 May 2013.

North Korean Succession and the Risks of Instability, Asia Report N°230, 25 July 2012 (also available in Chinese and Korean).
China’s Central Asia Problem, Asia Report
N°244, 27 February 2013 (also available in
Chinese).
Dangerous Waters: China-Japan Relations on
the Rocks, Asia Report N°245, 8 April 2013
(also available in Chinese).
Fire on the City Gate: Why China Keeps North
Korea Close, Asia Report N°254, 9 December
2013 (also available in Chinese).
Old Scores and New Grudges: Evolving SinoJapanese Tensions, Asia Report N°258, 24
July 2014 (also available in Chinese).

Afghanistan’s Parties in Transition, Asia Briefing
N°141, 26 June 2013.
Parliament’s Role in Pakistan’s Democratic
Transition, Asia Report N°249, 18 September
2013.
Women and Conflict in Afghanistan, Asia Report
N°252, 14 October 2013.
Sri Lanka’s Potemkin Peace: Democracy under
Fire, Asia Report N°253, 13 November 2013.
Policing Urban Violence in Pakistan, Asia Report
N°255, 23 January 2014.
Afghanistan’s Insurgency after the Transition,
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